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Saúde

Projeto(s) do curso: Medicina

Título AVALIAÇÃO DA DOR, EQUILÍBRIO E QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

Docente orientador: Roberto Barros da Silva

RESUMO
A população brasileira está em processo de envelhecimento. Dado o elevado número de idosos com doenças incapacitantes, entre as consequências 
que a longevidade tem proporcionado à sociedade, a dor crônica e déficit de equilíbrio, juntamente com a ocorrência de quedas tem sido observada 
como fator debilitante. Desta forma, interferindo na qualidade de vida e na capacidade funcional dosbrio dos idosos brasileiros, em especial, aos 
institucionalizados. A melhoria das condições de saúde e a crescente expectativa de vida no mundo, bem como no Brasil, acarretou o crescimento da 
população de terceira idade. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística demonstraram que a porcentagem de idosos atingiu 11,3% da 
população. Estima-se que na Bahia, mais especificamente no município de Alagoinhas, 3% da população possui faixa etária superior a 60 anos.  Nesse 
contexto, o objetivo deste estudo será realizar uma revisão bibliográfica integrativa e sistemática da prevalência e características da dor, qualidade de 
vida, equilíbrio e mobilidade funcional de idosos institucionalizados. Embora alguns resultados alertem para a magnitude do problema, pouco se sabe 
sobre o ônus social da dor crônica e de como esta interfere na qualidade de vida, na capacidade funcional e equilíbrio dos idosos brasileiros, em 
especial, aos institucionalizados. A contribuição da Medicina atual em função da população geriátrica tem sido de grande valia, pelo controle das 
doenças relacionadas a essa faixa etária, dessa forma favorecendo o aumento da expectativa média de vida. Analisar os fatores que influenciam a 
incapacidade funcional nessa população poderia permitir que os prestadores de cuidados de saúde e os formuladores de políticas públicas 
aperfeiçoassem os recursos disponíveis, planos e programas de atendimento para que realmente atendessem às expectativas dos idosos.

E-mail: robertodebarrossilva@gmail.com

Aluno: Camilla de Souza Cerqueira Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, DIABETES MELLITUS E DOENÇA FALCIFORME EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS 
NA REGIÃO DE ALAGOINHAS BA

Docente orientador: Igor Ives Santos Fraga

RESUMO
Projetos de Ensino, Pesquisas e Extensão é uma forma de interação que existe entre a universidade e a comunidade, a partir destes dois universos, é 
possível desenvolver atividades de promoção a saúde, desenvolvendo estratégias de educação, prevenção e diagnóstico. A Faculdade Estácio de 
Alagoinhas se compromete com essa tríade em busca do conhecimento e levando informação a comunidades vulneráveis. Com o intuito de construir 
novos saberes dentro de comunidades quilombolas na região de Alagoinhas, a perspectiva multidisciplinar, que é imprescindível no desenvolvimento 
de ações de pesquisa e extensão, este projeto visa promover palestras de educação em saúde nas comunidades quilombolas, além identificar as 
principais plantas medicinais utilizadas por essas comunidades quilombolas. Essas aplicações justificam a aprovação do projeto, que é pioneiro nas 
localidades quilombolas da região de Alagoinhas. O objetivo deste projeto realizar uma revisão bibliográfica integrativa sobre diabetes mellitus, 
hipertensão arterial e doença falciforme em comunidades Quilombolas e promover ações de educação em saúde sobre doenças falciformes, diabetes 
mellitus e hipertensão arterial em duas comunidades quilombolas: Catuzinho e Fazenda Cangula, na região de Alagoinhas-BA. Além de conhecer a 
realidade das comunidades quilombolas identificando suas maiores necessidades de informação em saúde; será realizado levantamento de plantas 
medicinais utilizadas nas duas comunidades. Trata-se de uma revisão de literatura integrativa para levantamento de dados sobre diabetes mellitus, 
hipertensão arterial e doença falciforme em comunidades Quilombolas, no qual também serão realizadas ações educativas nas comunidades 
supracitadas e identificação das plantas medicinais utilizadas pela comunidade. Inicialmente, será realizada uma revisão bibliográfica, tanto em relação 
a formação da comunidade quilombola em estudo, quanto a conhecimentos específicos sobre a saúde local, e então serão realizadas as ações 
educativas sobre doença falciforme, diabetes mellitus e hipertensão arterial para os moradores da comunidade. As ações realizadas na comunidade 
Quilombola serão fundamentais para propiciar conhecimentos sobre essas patologias que denotam tanta importância nessa população e identificação 
de possíveis plantas com potenciais terapêuticos

E-mail: fraga.igor@estacio.br

Aluno: Raimundo Borba Pamponet Neto Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título A JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE: UMA ANÁLISE DAS DEMANDAS PROPOSTAS NO ESTADO DO AMAPÁ SOB A PERSPECTIVA 
CONSTITUCIONAL

Docente orientador: IGOR BARROS SANTOS

RESUMO
Conforme previsto na Carta Cidadã de 1988, precisamente em seu artigo 196, o direito à saúde constitui direito de todos e dever do Estado, cabendo, 
portanto, ao Poder público assegurá-lo de maneira efetiva, sobretudo no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Os princípios do SUS representados 
pela democratização de ações e serviços de saúde romperam com seu caráter restrito e passaram a ser universais. Demais disso, além de serem 
direcionados pela descentralização, universalidade e a equidade os referidos princípios guardam estreita relação com a igualdade de acesso a ações e 
a serviços de saúde. Nesse sentido, os cidadãos têm recorrido cada vez mais a processos judiciais de maneira individual ou coletiva, demandando do 
Estado o cumprimento das prerrogativas relacionadas à saúde da Constituição Federal. O presente trabalho tem por objetivo elaborar uma análise 
descritiva das demandas judiciais para fornecimento de bens e serviços de saúde, do período de Janeiro de 2018 a dezembro de 2019 na 1º Vara 
Especial de Fazenda Pública da Comarca de Macapá. Outrossim, será realizado um estudo transversal de natureza quantitativa e descritiva, a partir dos 
registros de processos judiciais no Estado do Amapá oriundos da 1º Vara Especial de Fazenda Pública da Comarca de Macapá. A pesquisa parte do 
pressuposto de que a busca pela garantia do direito à saúde tem passado pela atuação de diversas instâncias do Poder Judiciário bem como das 
demais funções essenciais à justiça (Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública) e o crescente número de ações judiciais demandando 
bens e serviços de saúde já apontado em âmbito nacional institui a necessidade de se investigar o fenômeno também no Estado do Amapá. 
Acreditamos que o presente estudo, por descrever as principais demandas judiciais de serviços de saúde, irá fornecer um panorama da estruturação 
da saúde no Estado do Amapá e a participação do poder judiciário nesse processo.

E-mail: igor.barros@estacio.br

Aluno: Jeanne Medeiros dos Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título MECANISMOS EXTRAJUDICIAIS DE MEDIAÇÃO E SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Docente orientador: JEMILY MIRANDA ARAGÃO

RESUMO
O significativo número de processos protocolados no judiciário a cada dia só aumenta uma vez que nossa a sociedade é dinâmica e esta em 
permanente crescimento, logo consequentemente os conflitos são inevitáveis, pois este faz parte da sociedade. A crescente judicialização das 
demandas aumentam o número de processos sem julgamento bem como a demora para a resolução satisfativa. Além do mais, há um grande número 
de pessoas desacreditadas na justiça que renunciam aos seus direitos e não procuraram o poder judiciário devido a morosidade deste e pelos seus 
custos elevados, demonstrando uma falha no acesso a justiça. Tendo em vista que a litigiosidade se faz presente de maneira marcante na sociedade 
brasileira, o Poder Judiciário encontra muitos desafios para possibilitar o amplo acesso à Justiça, que, colocando de maneira simples, corresponde à 
solução eficaz dos litígios em um tempo razoável. Mudando a ideia de que o processo é um modelo dividido em quem ganhar ou perder, passando a 
verificar que é possível, em um consenso, conseguir chegar a soluções onde ambas as partes aproveitem a decisão. O mau uso do Poder Judiciário 
quando utilizado para postergar o direito diante do acúmulo de processos e do formalismo excessivo que têm gerado a lentidão das demandas 
judiciais – abdicarem do direito ou do poder de ação e buscarem a composição do conflito por meio de sentença arbitral cujos efeitos sejam idênticos 
àquele das decisões prolatadas pelo Poder Judiciário. Esta pesquisa tem como objeto de estudo os meios extrajudiciais como alternativa para as 
resoluções de conflitos de forma eficaz, econômica e célere, garantindo, assim, o efetivo acesso à justiça. A pesquisa será realizada na forma de 
abordagem quantitativa e abordará um estudo pautado na análise e explicação do levantamento de dados a respeito do uso dos meios extrajudiciais 
como alternativa para as resoluções de conflitos de forma eficaz, econômica e célere, garantindo, assim, o efetivo acesso à justiça. A fonte a ser 
utilizada será a pesquisa bibliográfica, por ser trata de uma pesquisa relacionada nos conhecimentos de documentação, registros, artigos e 
bibliografias.

E-mail: jemily.aragao@estacio.br

Aluno: Poliana Letícia Dias dos Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título MOBILIDADE URBANA: ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE DE MACAPÁ

Docente orientador: MARCÉLIA PICANÇO VALENTE

RESUMO
A sociedade brasileira criou e estabeleceu normas para o tema específico de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), neste sistema demarca-se a 
fiel obrigação e deveres de cada pessoa que trafega, da mesma forma, define a responsabilidade de zelar pelo fiel cumprimento destas normas. A 
proposta desse trabalho é analisar a questão da eficiência na legislação de trânsito e os setores públicos responsáveis em aplicar as normas e 
monitorar o devido cumprimento das condutas impostas pela lei. Trata-se de relatar a questão da mobilidade urbana como um Direito Constitucional, 
identificando o tratamento dado pelos órgãos governamentais no desenvolvimento de uma política pública com uma infraestrutura satisfatória, a qual 
traga entre seus pressupostos o atendimento das necessidades dos cidadãos no que concerne ao acesso de cada um, o direito de ir e vir, resguardando 
a segurança e fluidez das vias. O presente estudo dará ênfase no Código de Trânsito Brasileiro e recorrerá à Instituições públicas, a destacar a 
Companhia de Transporte e Trânsito de Macapá (CTMAC) e o Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (DETRAN-AP), que por meio dos dados 
fornecidos por estes órgãos públicos, se possa identificar hábitos praticados por usuários do trânsito, que possibilite comparar a problemática das vias 
públicas da cidade de Macapá e a eficácia das normas jurídicas de trânsito nesta localidade. Tem-se como objetivo verificar se os projetos de 
mobilidade urbana, que na sua função final, pressupõem o direito à cidade e o acesso aos serviços que nela são oferecidos, como trabalho, saúde, 
educação, lazer entre outros, que somente podem ser adquiridos ao se utilizar o trânsito, o qual deve conter o mínimo necessário para garantir a 
locomoção eficiente de todos. Este estudo justifica-se pela necessidade de abordar o direito de acesso à cidade e o uso do espaço público, como 
premissa de inclusão social, sob a perspectiva de observar a Política Nacional e Estadual de Mobilidade Urbana. Terá caráter essencialmente 
qualitativo, com ênfase na observação e estudo documental, fazendo o cruzamento dos levantamentos com toda a pesquisa bibliográfica que será 
realizada,  buscando salientar e compreender, de quais maneiras é organizado o corpo de leis de mobilidade urbana na cidade de Macapá, para isto 
será fundamentado em ideias e pressupostos de teóricos que apresentam significativa importância na definição e construção dos conceitos discutidos 
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nesta análise: Mobilidade urbana.

Aluno: Carlos Magno Chaves Santana Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título O CONTRATO DE APRENDIZAGEM COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL EM MACAPÁ E A FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA

Docente orientador: NATASHA SCHNEIDER

RESUMO
Permeia o senso comum a ideia de que o trabalho seria um meio de evitar que as crianças de famílias de baixa renda entrassem para a criminalidade, e 
portanto grande parte da sociedade acaba por ser tolerante com a exploração do trabalho infantil, sem refletir sobre os riscos para a vida, saúde e 
futuro dessas crianças. Contudo, há na legislação trabalhista instrumento que permite que o adolescente ingresse no mercado de trabalho sem 
abandonar os seus estudos e ao mesmo tempo obtendo formação profissional que lhe permitirá exercer trabalho decente e protegido. Este 
instrumento é o contrato de aprendizagem, objeto central desta pesquisa. O presente projeto visa delinear o contrato de aprendizagem como 
instrumento de inclusão social, além de analisar o fundamento teórico que justifica a restrição à liberdade de contratação das empresas, como a 
efetivação do princípio da função social da empresa, e ainda avaliar sua aplicação prática no município de Macapá. Para tanto, é necessário tentar 
compreender se tal modalidade contratual efetivamente concretiza o princípio da função social da empresa, se realmente alcança o público alvo 
visado pela lei da aprendizagem no município de Macapá, e se as empresas macapaenses cumprem o percentual previsto em lei para contratação de 
aprendizes. Acreditamos que haja um subaproveitamento desta modalidade contratual pelo seu público alvo em virtude do desconhecimento de 
grande parte dos jovens, o que os conduz ao trabalho infantil informal e arriscado, impedindo que o contrato de aprendizagem alcance o público alvo 
prioritário. A falta de  uma fiscalização do trabalho mais efetiva colabora para que em Macapá as empresas não observem o percentual previsto em lei 
para contratação de aprendizes, e tanto. E vislumbramos, para incrementar a aprendizagem em Macapá, que seja possível o caminho da divulgação, 
da conscientização que estimule a participação de empresas que não estão obrigadas por lei, aumentando as possibilidades de contratação, da 
concessão de incentivos fiscais às empresas não obrigadas, e ainda através da fiscalização sobre aquelas empresas que estejam obrigadas. Para 
alcançar as respostas pretendidas, será imperiosa a realização de pesquisa de campo através da aplicação de questionários, que será realizada não 
apenas nas escolas estaduais selecionadas a fim de aferir o conhecimento e a penetração do contrato de aprendizagem junto a tais estudantes, mas 
também nos institutos intermediadores e empresas, a fim de verificar o interesse das empresas nesta modalidade contratual. Os questionários serão 
aplicados sem qualquer identificação de quem responderá, apenas para coleta de dados e informações necessários para a pesquisa. Trata-se de uma 
pesquisa qualiquantitativa, com método de abordagem hipotético-dedutivo, sendo que além do levantamento in loco, será realizada revisão 
bibliográfica sobre os fundamentos da aprendizagem, sobre a função social da empresa e sobre trabalho infantil, assuntos centrais no presente 
estudo.

E-mail: natasha.schneider@live.estacio.br

Aluno: Thais Gonçalves Matos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Paula Daniella da Conceição Gomes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Alessandra Gonçalves Bezerra Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título O DIREITO À EDUCAÇÃO E A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: UMA ANÁLISE DA ACESSIBILIDADE NAS 
ESCOLAS PÚBLICAS MACAPAENSES SOB A PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL

Docente orientador: IGOR BARROS SANTOS

RESUMO
A presente pesquisa visa analisar a questão estrutural da acessibilidade no âmbito educacional, a qual terá como objeto de estudo as escolas públicas 
situadas na cidade de Macapá, mais especificamente as escolas do bairro Beirol e adjacência. Como o Brasil tornou-se Estado parte na Convenção 
sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, este assumiu diversas obrigações, considerando que o referido acordo internacional visa promover, 
proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todas as pessoas com deficiência e 
para tanto exige do Estado-Parte prestações positivas. Diante disso, a presente pesquisa busca analisar a aplicação dessas normas nas escolas públicas 
da cidade de Macapá com o intuito de averiguar se está ocorrendo de fato à implantação deste compromisso que fora ratificado pelo Brasil. Além do 
mais, verifica-se a relevância que é dada à matéria na medida em que a própria convenção reconheceu a importância da acessibilidade aos meios 
físico, social, econômico e cultural, à comunicação e informação, à saúde, e, inclusive, à educação que é o ramo de estudo da presente pesquisa. Por 
intermédio desta investigação busca-se constatar se a acessibilidade se faz presente no ambiente escolar e se efetivamente possibilita-se às pessoas 
com deficiência o pleno gozo de todos os direitos e liberdades fundamentais, como consectário lógico do dever estatal de propiciar igualdade de 
oportunidades aos indivíduos. Cuida-se de pesquisa quali-quantitativa, onde para sua concretização utilizar-se-á de pesquisa de campo na medida em 
que para aferir a realidade dos espaços físicos das escolas públicas e promover a respectiva catalogação exige-se a constatação in loco através da 
verificação fenomenológica. Acredita-se que o resultado desse trabalho poderá fornecer importantes contribuições para a concretização dos direitos 
previstos a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência da qual o Brasil é signatário.

E-mail: igor.barros@estacio.br

Aluno: Adriana Santana Soares Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título CONFECÇÃO DE TIJOLOS COM LODO DE ETA E REJEITO DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM MACAPÁ-AP

Docente orientador: CLEDINEI SANTANA AMANAJÁS

RESUMO
Este trabalho tem por seu objetivo estudar a viabilidade técnica para a confecção de tijolos com lodo de ETA e rejeito da construção civil em Macapá –
AP. O lodo gerado na Estação de tratamento de Água da Companhia de Água e Esgoto do estado do Amapá, é repetidamente, disposto e lançado 
diretamente no corpo d’água (Rio Amazonas), causando um impacto negativo no meio ambiente; Similarmente, o pó de ferro (resíduo classe B) é 
produzido pelo corte de perfis metálicos em serralherias, além de diversas obras de construção civil pelo município de Macapá. Este resíduo não 
possui valor no mercado e acaba sendo descartado em sua maioria em lixeiras ou terrenos baldios, causando assim riscos para o meio ambiente, 
objetivando uma forma de reutilização, este estudo justifica sua elaboração na confecção de tijolos tipo solo-cimento, aplicando em sua preparação 
resíduos de classe B de construção civil e lodo gerado na estação de tratamento de água da Companhia de Água e Esgoto do Amapá sendo dosados 
para que se atinja um bom limiar de aproveitamento do resíduo e manutenção das características desejadas no tijolo. O objetivo deste trabalho será 
realizar a reutilização de resíduos sólidos na fabricação de tijolos solo-cimento dando finalidade para resíduos no intuito de amenização nos impactos 
ambientais, contribuindo com as inovações em sustentabilidades na construção civil e com o foco em construções de habitações sociais e de baixo 
custo, além disso auxiliando na diminuição da poluição de corpos hídricos onde é feito o despejo de lodo de ETA também visando o aumento da vida 
útil de recursos naturais. Trata-se de uma pesquisa experimental, onde para sua concretização será utilizado o método de abordagem 
qualiquantitativa tendo-se como natureza uma pesquisa básica e com fins experimentais. A pesquisa se restringe as análises de resistência a 
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compreensão, absorção de água, analise granulométrica, limites de consistência, com a finalidade de obtenção da melhor relação resistência e 
utilização de resíduos.

Aluno: Mateus Machado Pelaes Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES
Aluno: Letícia Rodrigues Bullem Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Gustavo Machado de Oliveira Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título DO PAPEL DESCARTADO À PRODUÇÃO DE ARGAMASSA DE REVESTIMENTO SUSTENTÁVEL: EXPERIÊNCIA NA FACULDADE ESTÁCIO DO AMAPÁ

Docente orientador: CÁSSIO CLEIDSEN RABELO CRUZ

RESUMO
A preocupação com a conversação ambiental tem sido cada vez mais enfatizada em todos os setores, principalmente no setor da construção que gera 
uma grande quantidade de resíduos a todo momento. Buscar formas de aproveitar esses resíduos em materiais alternativos virou foco das empresas e 
dos pesquisadores. A busca pela sustentabilidade além de ser uma preocupação ambiental é também uma preocupação econômica, que proporciona 
o desenvolvimento de novas tecnologias e economia financeira. Neste aspecto, a construção civil é um dos setores que tem absorvido grandes 
quantidades de resíduos sólidos reciclados em componentes de edificações (CINTRA; PAIVA; BALDO, 2014). Visando contribuir para diminuição de 
resíduos sólidos e analisando os resíduos de papeis gerados nos setores da Faculdade Estácio Amapá, se fez necessário a pesquisa em questão que 
tem como objetivo avaliar a criação uma argamassa de revestimento sustentável com a substituição parcial do agregado miúdo (areia) por resíduos de 
papel produzidos pelos setores da Estácio Amapá e compará-la a uma argamassa de revestimento tradicional. Com propósito de minimizar os impactos 
ambientais, surgiu a motivação para realização desta pesquisa que partiu na tentativa de criar uma nova composição de argamassa de revestimento 
com a utilização de resíduos de papel gerados pelos setores da faculdade Estácio Amapá. Com base no objetivo do artigo, o estudo será composto 
primeiramente por uma pesquisa bibliográfica, no intuito de proporcionar maior familiaridade com o assunto na busca da fundamentação teórica 
sobre os conceitos, propriedades e funções das argamassas e sustentabilidade nas construções. Após embasamento teórico, será feito uma pesquisa 
laboratorial, com coleta das amostras a partir da trituração da celulose (papel); caracterização qualitativa e granulométrica do resíduo; determinação 
da massa específica aparente; confecção dos corpos de prova e realização dos ensaios da NBR 13528 da ABNT (1995), que trata de argamassas 
inorgânicas, devido não existir normas aprovadas para argamassas orgânicas serão utilizados os procedimentos da norma em questão.

E-mail: cassio.cruz@estacio.br

Aluno: Carolaine do Nascimento Lima Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES
Aluno: Gabrielle dos Santos Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Bruna Carolyne Pessoa Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título PERSPECTIVAS CONSTRUTIVAS INTELIGENTES DE EDIFICAÇÕES SUSTENTÁVEIS A PARTIR DA RECICLAGEM DE MATERIAIS PLÁSTICOS 
DIVERSIFICADOS E REAPROVEITADOS

Docente orientador: CLEDINEI SANTANA AMANAJÁS

RESUMO
A construção civil é um dos mais importantes setores da economia mundial. Responsável por uma parcela relevante do Produto Interno Bruto (PIB) da 
maiorias dos países. É essencial ao crescimento econômico; gerando empregos, além de apresentar contínuas melhorias nos processos tecnológicos e 
aprimorando dessa forma sua cadeia produtiva. Por outro lado, a indústria da construção civil é uma das principais causadoras de poluição ambiental, 
além de contribuir sobremaneira com a retirada de recursos naturais, pois para suprir sua demanda é necessário a extração da matéria prima para a 
produção dos seus insumos.  Esse segmento é responsável por causar significativos impactos ambientais por extração e descarte de bens naturais ou 
manufaturados, degradação e poluição. No Estado do Amapá esta realidade não difere do resto do Brasil e do Mundo. Com observância nesta 
realidade global, a presente pesquisa busca a elaboração de um modelo propositivo eficiente, a partir do reaproveitamento de materiais plásticos 
diversificados descartados no lixo, tendo a perspectiva ousada da criação de blocos modulares encaixáveis, que imitam a ideia de tijolos sobrepostos; e 
com ênfase na produção material e elaboração de projeto executivo construtivo. Consolidado através do método de abordagem hipotético-dedutivo 
de reutilização do plástico descartado, sem pouca utilidade histórico crítico primário e estatístico social; quanto à natureza da iniciativa, o projeto tem 
referencial sustentável com finalidade de reaproveitamento do lixo plástico. Em relação aos procedimentos técnicos configura-se de uma iniciativa 
acadêmica da área de engenharia civil, visando novas perspectivas construtivas com utilização de materiais alternativos; no caso em especial do 
plástico industrializado proveniente do lixo doméstico, público, industrial, eletrônico e comercial. Para validação da viabilidade do projeto serão 
utilizados instrumentos de coleta de dados informativos preliminares, levando-se em consideração a quantidade futura de indivíduos beneficiários 
pelo projeto no município de Macapá/AP; margem de erro seja de 5% e nível de confiança de 95%.

E-mail: cledineiamanjas@gmail.com

Aluno: Gerson Sagica de Sousa Fernandes Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título A NOVA POLIGONAL DO PORTO DE SANTANA E AS OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS NO SETOR PORTUÁRIO

Docente orientador: ANA CLAUDIA MACHADO DE SOUZA

RESUMO
A dinâmica de ocupação de Amazônia e seu processo de desenvolvimento está assentado nos processos de extração de seus recursos naturais e, por 
conseguinte, na exportação destes recursos. Em decorrência de seu isolamento, os processos logísticos de saída dos produtos oriundos da região, 
estão amparados nos fluxos de saídas de matérias primas processadas, ou minimamente processadas, a partir das estruturas portuárias. No Estado do 
Amapá, tal dinâmica não é diferentes e se intensifica nas cidades de Macapá e Santana, que têm sua dinâmica econômica com forte influência do fluxo 
de mercadoria em três escalas: local, regional e internacional, sendo o Porto de Santana, cuja concessão pertence a Companhia Docas do Amapá 
(CDSA), empresa pública de direito privado, pertencente a Prefeitura Municipal de Santana, a mais importante estrutura portuária. Construído na 
década de 1980, tinha como objetivo principal atender a movimentação de mercadoria em uma escala regional, mas em decorrência de sua posição 
geográfica (proximidade com a região do Caribe, dos Estados Unidos e da União Europeia) e de seu calado (11,5 m) com berço de atracação para 
navios de até 55 toneladas, passou a atuar em conexão com portos de outros continentes. Entretanto, no processo de sua implantação, a definição de 
sua poligonal, já afetava outras estruturas portuárias existentes, ainda que precárias, na área definida. Em 2015, com a nova poligonal do Porto, abriu-
se espaço para implantação de novas estruturas portuárias qualificadas, em diferentes escalas de atuação. Este projeto pretende assim, se debruçar 
sobre as novas oportunidades que se abrem para ampliar a logística portuária na região, seja na implantação de novos espaços, ou na regulamentação 
dos espaços portuários existentes. Neste contexto, definiu-se como problema da pesquisa, as alterações na logística portuária se intensificaram na 
região após a alteração da poligonal do Porto de Santana? Trata-se de uma pesquisa qualiquantitativa com utilização de revisão de literatura e estudo 
de caso exploratório, para a sistematização de dados será utilizada bases georeferenciadas.

E-mail: anasouza@estacio.br

Aluno: Arlony de Souza Ferreira Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
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Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIAS EDUCATIVAS NO AMAPÁ: ANÁLISE DA EFETIVIDADE DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL “PROFESSOR 
CONECTADO”

Docente orientador: GILVANO CHAVES TEIXEIRA MORAES

RESUMO
No período de 2011 a 2014, o governo do Amapá, por meio de um empréstimo de 15,8 milhões de reais do BNDES adquiriu e doou mais de sete mil 
notebooks a professores da rede escolar estadual. O Programa que recebeu o nome de “professor conectado” pretendia melhorar os índices e a 
qualidade da educação amapaense sintonizando os educadores 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 atraentes e os alunos mais interessados. 
Nesse contexto, o estudo buscará entender quais foram os efeitos que os investimentos realizados, provocaram na prática educativa de professores 
amapaenses beneficiados pelo Programa, ou seja, se os equipamentos foram utilizados como previsto, para o professor estudar, pesquisar, planejar 
aulas ou se tiveram outras destinações não previstas. Desse modo, a pesquisa visa analisar os efeitos de investimentos públicos em tecnologias 
educativas na prática didática de professores amapaenses. Não há dúvida da importância dos recursos tecnológicos na educação. Eles propiciam 
variadas possiblidades de incrementação da atividade de ensino e aprendizagem na escola. Mídias sociais, podcasts, games, animações e as diversas 
funcionalidades de aplicativos desenvolvidos para aprendizagem, prometem dar ao aluno uma nova motivação para estudar mais intensamente e se 
dedicar por mais tempo às atividades escolares. O estudo pretendido é importante, pois permitirá avaliar se os desembolsos realizados foram eficazes, 
tanto do ponto do ponto de vista de sua finalidade didático-pedagógica, quanto do emprego, de forma responsável, de recursos públicos vultosos. Os 
resultados da investigação serão de grande valia para a sociedade, na medida em que propiciará maior visibilidade dos resultados da política pública 
implementada. Os objetivos específicos da investigação são: discorrer sobre o papel do Estado na formulação, implementação e avaliação de políticas 
públicas; discutir as possiblidades que as novas tecnologias educativas oferecem à educação moderna e o papel do educador diante desse cenário 
tecnológico, bem como analisar os efeitos que a doação de notebooks provocou na prática educativa de docentes amapaenses beneficiados pelo 
Programa Professor Conectado. Trata-se de uma pesquisa qualiquantitativa com utilização do método hipotético-dedutivo e métodos de 
procedimento histórico e estatístico. Os instrumentos de coleta de dados serão pesquisa bibliográfica e questionários com perguntas abertas e 
fechadas para o público participante do programa.

E-mail: gilvano.moraes@estacio.br

Aluno: Andressa Mascarenhas Sarraf Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Título PERCEPÇÕES DE PROFESSORES SOBRE O CURRÍCULO ESCOLAR QUILOMBOLA A PARTIR DA RESOLUÇÃO 025/16-CEE/AP

Docente orientador: EFIGÊNIA DAS NEVES BARBOSA RODRIGUES

RESUMO
A educação tem sido um campo marcado por intensas disputas e se constitui em um fenômeno social, provocando interesses nos diversos setores 
sociais. É nessa conjuntura que vem sendo reivindicada sua efetivação, observando o processo de contextualização do cotidiano social contribuindo 
com a configuração e reconfiguração de imaginários e de maneira particular, os processos de formação das identidades e diferenças, bem como a 
organização e reorganização das memórias de diferentes povos que compõe a sociedade. As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Escolar 
Quilombola garantida, em termos formais, pela Resolução CNE/CEB nº 8, de 20 de novembro de 2012 e asseguradas em ampla base legal nacional e 
em documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário, determina que o ensino em escolas quilombolas ou em instituições que recebem 
estudantes quilombolas, em qualquer etapa e modalidades da educação básica seja em área rural, ou urbana, se organize nutrindo-se “da memória 
coletiva”, “das línguas reminiscentes”, “dos marcos civilizatórios”, “das práticas culturais”, “das tecnologias e formas de produção do trabalho”, “dos 
acervos e repertórios orais”, “dos festejos, usos, tradições e demais elementos que conformam o patrimônio cultural das comunidades quilombolas de 
todo o país”, “da territorialidade”, devendo “ser implementada como política pública educacional” (Art. 1º). O objetivo da pesquisa se constitui em 
analisar as percepções de professores sobre a Resolução 025/16-CEE/AP que trata da Educação Escolar Quilombola e refletir sobre as atividades 
prescritas no currículo, seus saberes culturais e experiências sociais dos alunos das escolas quilombolas como memória coletiva”, conhecimento das 
línguas reminiscentes, compreensão dos marcos civilizatórios bem como desenvolvem as práticas culturais. Para desenvolvimento desta pesquisa 
serão considerados os pressupostos do materialismo histórico-dialético. Frigotto (2002, p.73) afirma para ser materialista e histórico “tem de dar conta 
da totalidade, do específico, do singular e do particular. Será realizada uma análise documental sobre os documentos, pertinente à temática, a 
legislação educacional brasileira e os atos normativos das escolas pesquisadas e entrevista semiestruturada com sete (7) profissionais que trabalham 
na escola. Minayo (2010, p.64) afirma que a entrevista tem o objetivo de colher informações “pertinentes para um objeto de pesquisa, e abordagem 
pelo entrevistador [...] combinam perguntas [...] abertas, em que o entrevistador tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se 
prender a indagação formulada “utilizar-se- á também a observação que segundo Triviños (1987), permite que o pesquisador chegue mais perto da 
perspectiva dos sujeitos, à medida que o observador acompanha in loco as experiências diárias do sujeito, podendo tentar apreender a sua visão de 
mundo, isto é, o significado que eles atribuem à realidade que os cerca e as suas próprias ações.

E-mail: efigenia_nb@yahoo.com.br

Aluno: Asley Di Luca Da Silva Vieira Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Felipe dos Santos da Costa Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS

Docente orientador: Winston de Araújo Teixeira

RESUMO
Os direitos humanos surgem a partir de ideais jusfilosóficas, ou seja, o jusnaturalismo proporcionou uma ressignificação dos direitos naturais após as 
guerras mundiais. Desde então, as nações vêm tentando unir esforços para preservar os direitos essenciais à sobrevivência e à dignidade humana, 
para tanto, criaram organismos internacionais como a ONU (Organização das Nações Unidas), a OIT (Organização Internacional do Trabalho), a OMS 
(Organização Mundial da Saúde), entre outro, e desde então começaram a difundir ideias e teorias. Nesse cenário vários países adotaram uma agenda 
humanitária alinhada aos interesses universais de proteção e valorização da dignidade da pessoa humana, e deram início a políticas públicas, com o 
intuito de implementar os princípios universais dos direitos humanos, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Acontece 
que o movimento vem sofrendo oscilações e “ataques” dos governos autodenominados conservadores, que por sua vez estão preocupados com os 
ideais neoliberais do capitalismo e da economia, relevando os direitos humanos a uma condição de subsidiariedade, de modo que sua implementação 
não representa mais uma prioridade. Para compreender esse fenômeno e a sazonalidade do movimento pró-direitos humanos faz-se necessário 
estudar e compreender os fenômenos sociais, econômicos e culturais que atuam diretamente na construção do ordenamento jurídico, para tanto é 
necessário identificar os tipos de estados, de governo e de sistemas políticos, para sucessivamente, analisar as teorias constitucionais que discutem, de 
maneira crítica e reflexiva, a importância dos direitos humanos para a preservação da própria humanidade. O direito constitucional estuda a 
Constituição Federal, que é considerada a norma fundamental de um ordenamento jurídico. No Brasil, o estudo da Constituição interage com o estudo 
dos Direitos Humanos que possuem relação direta com os direitos e garantias fundamentais consagrados no texto constitucional de 1988. Há anos o 
direito constitucional vem sendo estudado a partir de teorias como positivismo, normativismo, constitucionalimo, neoconstitucionalismo, pós-
positivismo, de igual modo, os Direitos Humanos vêm sendo analisado, principalmente, após as duas grandes guerras mundiais. Nesse contexto, a 
presente pesquisa objetiva analisar a importância, a previsão normativa e a concretização dos direitos humanos a partir das teorias constitucionais; 
analisando também as influências culturais, sociais e econômicas na construção destes direitos. Para alcançar estes objetivos, o projeto propõe uma 
análise indutiva-dedutiva, através de revisão bibliográfica qualitativa, além de análise de documentos e normas, que tratam da temática dos direitos 
humanos e constitucional.

E-mail: winston.teixeira@estacio.br

Aluno: Elizabeth Cristina dos Santos Araújo Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Jamile Oliveira Batalha Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Aluno: Denis Viana Farias Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Caroline Felicidade Silva Mussa Dib Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título INFLUXOS E DISSENSÕES DA LEI 13.467/2017 NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Docente orientador: Winston de Araújo Teixeira

RESUMO
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) adotou uma Agenda de Políticas Públicas com a finalidade de estabelecer parâmetros do que seria 
Trabalho Decente. Aprovou algumas Convenções e fixou algumas diretrizes, seguindo inclusive, os objetivos para transformar o mundo definidos pela 
Organização das Nações Unidas (ONU). Nesse contexto, o Brasil enquanto membro da OIT e signatário de diversas Convenções assumiu o 
compromisso de seguir as orientações daquela entidade e pré-estabeleceu uma Agenda Nacional para o Trabalho Decente, delimitando ações e 
políticas públicas necessárias ao alcance dos objetivos daquele programa internacional. Acontece que há alguns anos o Estado brasileiro vem passando 
por transformações, principalmente no que tange aos direitos e garantias fundamentais, como é o caso dos direitos sociais. Nesse interim, o Estado 
brasileiro adotou uma conduta “reformista” e deu início a uma pulverização de ideias neoliberais precisam conviver harmonicamente com a pauta do 
Trabalho Decente, prova disso é a Lei nº 13.467, de 13 de Julho de 2017, conhecida como a “Reforma Trabalhista”. Por isso, torna-se fundamental que 
haja uma análise crítico-reflexiva sobre os impactos da Lei nº 13.467/2017, a fim de identificar as novas conjunturas da organização do trabalho e do 
desenvolvimento e os impactos destas mudanças no meio ambiente, na sociedade e no ordenamento jurídico. O projeto visa analisar os influxos e as 
dissensões da reforma trabalhista em face da força normativa da Constituição Federal de 1988. Tem como objetivo principal identificar os aspectos 
constitucionais da Lei nº 13.467/2017 e especificamente enfrentar o vetor desenvolvimentista a partir dos ideais liberais em detrimento do direito 
humano ao trabalho. Para alcançar esses objetivos será utilizada uma revisão bibliográfica da literatura jurídica que trata do papel normativo da carta 
política enquanto constituição dirigente permeando as teorias que discutem a essência e a vontade da Constituição como norma fundamental, além 
disso, analisará a força normativa do Estado Democrático brasileiro, recorrendo às teorias de juristas como Lassalle, Hesse, Streck, Comparato, 
Canotilho, Kelsen, entre outros. Ao final identificará, de maneira crítica-reflexiva, as principais mudanças na organização do trabalho e no 
desenvolvimento.

E-mail: winston.teixeira@estacio.br

Aluno: Elane Ferreira Farias Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Mozaniel Barrozo da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Jeyce Darling Andrade Braga Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Julyanne Abrahim Menezes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE CRIANÇAS NA IDADE DE 9 A 11 ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR DANILO DE MATTOS AREOSA EM 
DUAS COLETAS DISTINTAS EM OUTUBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2019

Docente orientador: Valdeci Guedes da Silva

RESUMO
Atualmente, nosso país está entre os que mais desperdiça alimentos e onde se tem uma alta taxa de mortalidade infantil. O profissional de educação 

E-mail: valdeci_guedes42@yahoo.com.br
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física é o responsável por fomentar a prática da atividade física entre as crianças e faz essa coleta do peso e estatura para o cálculo do índice de massa 
corporal (IMC) para depois enviar os resultados aos órgãos competentes. Portanto a pesquisa se justifica por se tratar de uma escola que está 
localizada em uma das regiões mais populosas da cidade de Manaus e também uma das mais pobres e recebe cerca de 400 crianças por turno, estes 
dados irão corroborar para uma definição mais confiável para que o poder público possa tomar decisões acerca da merenda escolar para tornar o 
futuro dessas crianças mais promissor. A desnutrição está entre os principais fatores causadores destas mortes. O acompanhamento do crescimento 
corporal das crianças através da coleta dos dados de peso e estatura para compor o IMC é um dever da escola, compromisso do estado e uma 
responsabilidade dos profissionais da área da saúde em especial do profissional de educação física, a nutrição aliada a um bom programa de atividades 
físicas trará com certeza resultados positivos para um desenvolvimento saudável destas crianças. O método utilizado de aferir o peso e a estatura já 
demonstrou ser eficaz e confiável para estabelecer parâmetros de comparação com a tabela de desenvolvimento do Ministério da Saúde (MS). O 
objetivo deste trabalho será traçar um perfil de desenvolvimento dos alunos com idades de 9 a 11 anos, da Escola Municipal Governador Danilo de 
Mattos Areosa – Manaus (AM). A amostra será composta de 140 alunos, sendo 76 meninos e 64 meninas. A estatura será aferida com uma trena de 
fibra de vidro da marca “Tramontina” com 10 metros de comprimento e para a aferição do peso utilizaremos uma balança eletrônica da marca 
“Personal Scale” com capacidade para 150,0 Kg. A estatura e o peso serão comparados com os padrões de referência da National Center for Health 
Statistics (NCHS) e também com a tabela de desenvolvimento do MS, assim como o índice de massa corporal observado será confrontado com a tabela 
do MS. Para o tratamento dos dados será utilizada a estatística descritiva e o teste "t" de Student, para observar diferenças significativas (p < 0, 05) nas 
variáveis estatura e peso entre as crianças do mesmo gênero.

Aluno: Rafael Sandes de Araújo Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR COMO ESTRATÉGIA DO CUIDAR NO ENFRENTAMENTO DA CRIANÇA COM HIV

Docente orientador: Marcos Vinícius Costa Fernandes

RESUMO
A Internação de uma criança pode trazer aflição para ela e para a família, ocasionando muitas vezes insegurança pelo momento passado e 
inexplorado. A maneira como o profissional acolhe a criança é bastante importante para que ela e seus familiares sintam-se seguros nesse momento. 
O ambiente hospitalar deve ter especialistas que entendam que as crianças não dependem apenas dos procedimentos, curativos e tratamentos, mas 
também necessitam de um olhar para os fatores psíquicos e emocionais. As crianças em processo de hospitalização acabam sendo privadas de 
atividades relevantes para a faixa etária, como o brincar, imaginar, entreter-se, entre outras. O brincar é um direito de toda criança e serve como 
instrumento para permitir que se expresse e elabore seus próprios conflitos diante do contexto vivenciado. Os brinquedos e as brincadeiras não são 
meros desenfadamentos, pois servem como suporte para que a criança atinja seu desenvolvimento emocional e cognitivo, possibilitando a 
apropriação e percepção de muitos conceitos. A criança tem seus direitos garantidos na Constituição Brasileira, no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, que é considerado a Carta Magna dos direitos da criança e do adolescente e por legislações complementares, como a Resolução 41/95 
que regulamenta os Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados e a Lei Federal 11.104, de 21 de março de 2005, que dispõe sobre a 
“obrigatoriedade de instalação de brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em regime de internação”. A 
Resolução nº 295/2004 do Conselho Federal de Enfermagem, delibera que: “Compete ao Enfermeiro que atua na área pediátrica, enquanto integrante 
da equipe multiprofissional de saúde, a utilização da técnica do Brinquedo/Brinquedo Terapêutico, na assistência à criança e a família hospitalizada. 
Tendo em vista os desafios enfrentados pelos profissionais de enfermagem em praticar a ludoterapia, como a escassez de informações, a adesão de 
algumas instituições ao BT (Brinquedo Terapêutico) e a falta de responsáveis qualificados para exercer a mesma. Mediante essas condições, a pesquisa 
busca fornecer conhecimento e material acadêmico relacionado a essa prática. Nesse contexto, o presente projeto pretende descrever como o 
método do brincar influencia no tratamento das crianças com HIV, como o mesmo pode influenciar diretamente na melhora do paciente pediátrico, 
tendo, por exemplo, que o BT (Brinquedo Terapêutico) promove o alivio da ansiedade, favorece o relaxamento, o conforto e estabelece uma melhor 
interação e confiança entre os mesmos. Busca compreender a visão dos profissionais da Associação de Apoio à criança com HIV – Casa Vida sobre os 
benefícios e as dificuldades do uso da técnica do brinquedo terapêutico no tratamento da criança HIV. O estudo será exploratório-descritivo, com 
abordagem qualitativa, realizado na Associação de Apoio à criança com HIV – Casa Vhida, localizada na cidade de Manaus, no perído de agosto/2019 a 
julho/2020. Participarão dez funcionários que responderão ao questionário elaborado à análise dos dados baseada na análise temática.  Espera-se 
destacar os efeitos do brinquedo terapêutico como um instrumento de cuidado positivo, durante o tratamento da criança com HIV, proporcionar uma 
melhor ligação interpessoal entre a criança/família e o profissional, facilitar o atendimento e favorecer o entendimento da criança em relação aos 
procedimentos realizados o tratamento.

E-mail: mvcf_2012@hotmail.com

Aluno: Mirla da Silva Gaia Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Amanda Souza dos Santos Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Karen Lorrany Fernandes Leite Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Título A PERCEPÇÃO DAS GESTANTES E PARTURIENTES FRENTE AO MODELO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES EM SAÚDE 
INSTAURADO EM UMA MATERNIDADE DA ZONA NORTE DE MANAUS

Docente orientador: Marcos Vinícius Costa Fernandes

RESUMO
As Práticas Integrativas Complementares de Saúde no âmbito de atividades realizadas em maternidades visam trazer a gestante um ambiente de 
maior segurança, ofertando uma terapia alternativa que proporcionam bem-estar e conforto às usuárias, para que a evolução possa ocorrer dentro da 
própria maternidade, auxiliando até mesmo na prevenção de possíveis agravos, desta maneira dando ênfase na valorização da mulher neste momento 
único e especial para as gestantes e familiares. Nesse contexto, o presente projeto pretende descrever a percepção da gestante e puérpera sobre as 
práticas integrativas aplicadas na sala de acolhimento e bem-estar, e o impacto dos efeitos destas terapêuticas durante a estadia na maternidade sob 
a perspectiva da parturiente. Trata-se de um estudo exploratório descritivo de caráter qualitativo. Será utilizada como ferramenta da coleta de dados, 
entrevistas compostas de perguntas abertas e fechadas, com as participantes que autorizem a entrevista. A essência do estudo será baseada na 
observação e interação com as usuárias e profissionais atuantes na rotina das atividades aplicadas.  Pretende-se com os dados adquiridos contribuir 
para um embasamento teórico e científico, com avaliações positivas das gestantes e puérperas sobre o modelo de Práticas Integrativas 
Complementares aplicadas na maternidade, com efeito satisfatório sobre os procedimentos realizados, diminuição dos casos de negligência, ressaltar 
a importância e continuidade do projeto de práticas alternativas complementares, bem como identificar possíveis fatores que impliquem na aplicação 
das técnicas, dificultando à terapêutica. Busca-se avaliar satisfatoriamente a interação dos profissionais de enfermagem com as usuárias em relação as 
atividades realizadas. Espera-se que esse estudo evidencie uma melhora na qualidade do atendimento oferecido, desta forma caracterizar tais práticas 
como parte integrante das diretrizes da Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares e da Política Nacional de Humanização.

E-mail: mvcf_2012@hotmail.com

Aluno: Moacir Portela de Morais Junior Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
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Título AÇÃO ANTIMICROBIANA DE EXTRATOS BRUTOS PIGMENTADOS PRODUZIDOS SOB FERMENTAÇÃO SUBMERSA POR ASPERGILLUS E 
PENICILLIUM

Docente orientador: Thayana Cruz de Souza

RESUMO
A prospecção biotecnológica de novos compostos com atividade antimicrobiana a partir da diversidade fúngica tem sido uma das principais áreas 
estudadas atualmente no mundo, devido, entre outros fatores, ao uso irracional de medicamentos, levando ao crescimento de bactérias 
multirresistentes e a falta de drogas para combater tais agentes patogênicos. Observando a importância dos metabólitos produzidos por fungos dos 
gêneros Aspergillus  e Penicillium, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a ação antimicrobiana de pigmentos fúngicos obtidos por 
fermentação submersa frente as cepas de Candida albicans, Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Para isso, serão selecionadas 10 culturas, sendo 
05 do gênero Aspergillus e 05 do gênero Penicillium da Coleção de Fungos da Amazônia. As culturas serão reativadas e submetidas à fermentação 
submersa em meio GYP para produção de pigmentos durante 10 dias. Após este período, os fermentados serão filtrados para obtenção do extrato 
bruto. A atividade antimicrobiana será feita pela técnica de difusão em ágar frente às cepas de C. albicans, S. aureus e E. coli. Os microrganismos 
testados serão cultivados em ágar Sabouraud, a 25 oC por 48 horas (C. albicans CFAM 1285) e em ágar Müeller-Hinton (MH), a 37 oC por 24 horas (S. 
aureus CBAM 324, E. coli CBAM 002). Nesses cultivos será preparada uma suspensão celular de concentração semelhante à coluna no1 da escala de 
MacFarland. De cada suspensão, 100 µL serão semeados na superfície do ágar Sabouraud e ágar Müeller-Hinton, em placa de Petri, formando uma 
camada uniforme. Nesses cultivos serão feitas perfurações de 8 mm de diâmetro e nelas adicionadas 150 µL de cada extrato fúngico. As placas serão 
incubadas em estufa a 25 oC e 37 oC por 24 e 48 horas, respectivamente. Como controle positivo será utilizado Itraconazol e Rifampicina. Para 
determinação da concentração inibitória mínima, será utilizada placas multipoços, onde serão feitas diluições seriadas dos extratos nos poços 
contendo as amostras patogênicas. A solução de cloreto de trifeniltetrazolium 1,0% será utilizada como solução reveladora. As placas serão seladas e 
incubadas a 28 e 37 °C, para levedura e bactérias, respectivamente. Após o período de incubação a leitura será realizada verificando se houve 
crescimento do microrganismo. A concentração inibitória mínima (CIM) será determinada como a menor concentração do extrato fúngico capaz de 
impedir o crescimento celular.

E-mail: thayanacruz@gmail.com

Aluno: Clarice Magalhães Queiroz Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE ACADÊMICOS FINALISTAS DO CURSO DE ENFERMAGEM SOBRE A ENFERMAGEM FORENSE

Docente orientador: Lilian de Oliveira Corrêa

RESUMO
A enfermagem forense combina os conceitos gerais da enfermagem com os princípios das ciências forenses tradicionais, e promove, num contexto 
clínico forense, cuidados diretos às vítimas, ofensores e a todos quantos testemunham situações de violência, aplicando a ciência forense à prestação 
de cuidados de enfermagem. A violência é hoje um sério problema de saúde global e de proporções epidêmicas constituindo-se como um grave 
problema de saúde pública. O Brasil apresenta uma posição alarmante relacionada a causas de morte violenta em todo mundo, ocupando o 10º lugar 
entre 100 países, referente à taxa de homicídios. As inquietações com estes índices desvelados, desperta o estudo sobre a temática. O objetivo dessa 
pesquisa é avaliar o conhecimento de acadêmicos finalistas do curso de Enfermagem sobre a Enfermagem Forense. Trata-se de um estudo 
exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa, que será realizado com acadêmicos finalistas do curso de Enfermagem de uma Instituição 
Particular de Ensino Superior (IES) situada na capital do estado do Amazonas. As informações serão coletadas através de uma entrevista 
semiestruturada individual com os estudantes, com instrumento elaborado pelo próprio pesquisador. Para a organização e análise dos dados, será 
empregado o método de Análise de Conteúdo de Bardin, que consiste em obter o significado ou sentido de dados qualitativos por meio de técnicas 
organizados em momentos cronológicos, que correspondem a três fases: pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados obtidos e 
interpretação. Espera-se que os resultados desse estudo sejam importantes indicadores de uma futura reformulação nas grades curriculares dos 
cursos de enfermagem, e, um despertar para que os acadêmicos de enfermagem reconheçam a importância da Enfermagem Forense em sua 
formação. Portanto, como este seguimento trata-se de um novo cenário para a área da educação em enfermagem, torna-se essencial a identificação 
das percepções do estudante sobre este campo inovador.

E-mail: liliancoroli@yahoo.com.br

Aluno: Steffanie Laurence Gomes Gana Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Título PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E SEXUAL DE ADOLESCENTES EM UMA FACULDADE PARTICULAR DE ENFERMAGEM EM MANAUS-AM

Docente orientador: Ellen Priscilla Nunes Gadelha

RESUMO
A adolescência é uma fase para a certificação e consolidação de práticas na vida adulta, quando os jovens encontram-se mais passíveis a descobertas e 
transformações comportamentais e sociais. É nesse período que ocorrem mudanças tanto físicas como biopsicossociais e emocionais que refletem na 
saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes. A iniciação do ato sexual está relacionada ao convívio vasto que se tece entre os adolescentes, a família, 
aos relacionamentos, a religião e ao senso comum. Diante deste posicionamento, a iniciação sexual será passada como um processo construído de 
forma biopsicossociocultural. Nesse contexto, os adolescentes não recebem informações adequadas que envolvam a saúde, sexualidade e, quando 
tem acesso à essas informações são limitadas ou inadequadas pela falta de conhecimento sobre práticas anticoncepcionais e educação sexual. A 
atenção à saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes é devido à precocidade do início da atividade sexual, a qual favorece a exposição aos riscos à 
gravidez não planejada e das infecções sexualmente transmissíveis (IST's) que são causadas por microrganismos tais, como: protozoários, vírus, 
bactérias e fungos, no qual são disseminadas por via sexual. Essas infecções manifestam-se na região genital dos infectados de ambos os gêneros, ou 
ainda em outras partes do corpo. Podem também não apresentar manifestações clínicas, possuindo ainda um elevado índice de propagação e, além 
disso, podem causar graves danos à saúde do indivíduo. Este estudo tem como objetivo principal caracterizar os aspectos sociodemográficos e sexuais 
dos adolescentes universitários do curso de enfermagem, identificar o conhecimento dos mesmos sobre saúde sexual e reprodutiva e realizar ações de 
educação sexual para os mesmos. A metodologia trata-se de uma pesquisa de campo, de natureza descritiva-exploratória, com abordagem 
quantitativa, por meio da utilização de questionários com questões abertas e fechadas para os graduandos. Após a coleta de dados, os mesmos serão 
submetidos a análise estatística apropriada, com está avaliação espera-se conhecer o perfil sociodemográfico e sexual dos acadêmicos e promover a 
integração do conhecimento sobre educação sexual.

E-mail: ellen.gadelhas@estacio.br

Aluno: Luciana Lopes Marques Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título ANÁLISE DA TERAPIA ANTIMICROBIANA DE PACIENTES NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) EM UM HOSPITAL PEDIÁTRICO DE 
MANAUS-AM

Docente orientador: André Vinycius Cunha Pereira

RESUMO
No Brasil as Infecções Relacionadas à Assistência à saúde (IRAS) estão entre as maiores taxas de morbidade e mortalidade em pacientes hospitalizados. 

E-mail: andre.f8@hotmail.com
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Além disso, os antibacterianos têm sido empregados de forma irracional nos ambientes hospitalares, evidenciando assim, a necessidade de controle 
no uso desses fármacos. Os antibióticos estão entre as classes medicamentosas mais utilizadas em crianças em Unidade de Terapia Intensiva e os 
pacientes pediátricos utilizam duas vezes mais ATB do que pacientes na fase adulta, sendo notória a prescrição desta classe de medicamentos para a 
faixa etária de 0 a 5 anos de idade. A terapia inapropriada e a demora da prescrição do antimicrobiano correto, diagnóstico equivocado, erros de 
prescrição, como dosagem e posologia, são aspectos importantes que contribuem para o crescimento da morbidade e mortalidade em pacientes. 
Nesse contexto, o objetivo do presente projeto é analisar a terapia antimicrobiana de pacientes nas Unidades de Terapia Intensiva em um hospital 
pediátrico de Manaus – AM. Trata-se de um estudo observacional analítico transversal que irá utilizar coleta de dados como idade, peso, altura, 
medicamentos prescritos e o diagnóstico da infecção de pacientes pediátricos entre 0 e 12 anos. Não serão coletados dados como nome e 
identificação do paciente e/ou responsáveis. Os dados serão coletados através da prescrição médica e da ficha de solicitação de antimicrobianos (FSA). 
Essa ficha é preenchida pelo prescritor no início de cada antimicrobiano a ser instituído na terapia do paciente e é encaminhada para a farmácia para a 
solicitar a dispensação do medicamento. Serão então coletados dados como peso, altura, sítio da infecção, micro-organismo causador da infecção e o 
perfil de sensibilidade (caso haja disponível), além dos medicamentos prescritos. Não serão coletados dados como nome ou documentos do paciente e 
responsável (mãe, pai ou outro responsável) e a identidade de ambos será mantida em sigilo de acordo com as especificações éticas da legislação 
vigente. A prescrição diária do paciente será utilizada para a coleta dos dados no período que o paciente estiver internado. Os dados serão tabulados 
utilizando o Microsoft Excel 2017 e a análise da prescrição será realizada através da literatura médico-farmacêutica disponível em livros, artigos 
publicados em revistas indexadas e protocolo clínicos e diretrizes terapêuticas dos órgãos de saúde nacionais e internacionais.

Aluno: Deangelys Campelo das Neves Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES

Aluno: Thiago Henrique Lima da Silva Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES

Título INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS NAS PRESCRIÇÕES DAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA EM UM HOSPITAL PEDIÁTRICO DE MANAUS-AM

Docente orientador: André Vinycius Cunha Pereira

RESUMO
As interações medicamentosas podem produzir efeitos adversos importantes e constituem um dos mais frequentes PRM encontrados na terapia 
medicamentosa em pacientes hospitalizados. Pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) encontram em uma situação de maior 
vulnerabilidade devido ao quadro de saúde instável e risco de morte. Os pacientes pediátricos internados nas UTI utilizam diversos medicamentos 
concomitantemente. Estudos mostram que isso aumenta o risco da ocorrência de IM. Como essas IM podem provocar danos à saúde do paciente, seja 
por ineficácia terapêutica ou toxicidade elevada, é fundamental que se realize estudos para avaliar a incidência dessas interações e assim propor 
soluções que diminuam essa incidência e contribuam para o correto manejo das IM. Nesse contexto, o presente projeto tem por objetivo analisar as 
Interações Medicamentosas em prescrições nas Unidades de Terapia Intensiva em um hospital pediátrico na cidade de Manaus – AM. Trata-se de um 
estudo observacional analítico transversal. A população-alvo incluirá os pacientes internados nas UTI do ICAM no período entre setembro de 2019 e 
fevereiro de 2020. Os dados serão coletados através da prescrição médica do paciente que contém os fármacos prescritos a cada período de 24 horas 
e a dieta prescrita. Não serão coletados dados como nome ou documentos do paciente e responsável (mãe, pai ou outro responsável) e a identidade 
de ambos será mantida em sigilo de acordo com as especificações éticas da legislação vigente. A prescrição diária do paciente será utilizada para a 
coleta dos dados no período que o paciente estiver internado. O Setor de Farmácia do hospital disponibilizará as prescrições sem conter nome do 
paciente, nome do responsável, registro ou qualquer informação que leve a identificação do paciente. Os dados coletados serão tabulados e 
agrupados utilizando o programa Microsoft Excel 2017. A análise da prescrição será realizada utilizando a literatura disponível na área de Farmacologia 
em livros e artigos publicados em revistas indexadas nos últimos anos. Para a análise das interações será utilizado o software Micromedex 2.0 (IBM 
Solutions) e livros de Farmacologia clínica.

E-mail: andre.f8@hotmail.com

Aluno: Mayumi Figueiredo Nishiwaki Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Fabrício da Silva Ribeiro Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título ASSOCIAÇÃO ISOLADA E COMBINADA DA ATIVIDADE FÍSICA E DIETA BALANCEADA COM ADIPOSIDADE CORPORAL DE ADOLESCENTES: UM 
ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO

Docente orientador: André de Araújo Pinto

RESUMO
Nas últimas décadas um aumento expressivo na prevalência da obesidade em adolescentes ocorreu no mundo todo. Considerada uma doença crônica 
e um fator de risco para outras doenças pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade têm suscitado a adoção de comportamentos 
saudáveis para o controle do peso como atividade física regular e dieta balanceada. Por mais que haja diretrizes para uma dieta balanceada e para a 
prática de atividade física direcionadas especificamente para os adolescentes, não foram encontrados, na literatura pesquisada, estudos que 
verificaram a associação isolada e combinada desses fatores com menores níveis de gordura corporal em adolescentes brasileiros, evidenciando, 
portanto, uma lacuna que carece de ser preenchida. Dessa forma, o objetivo desse estudo será analisar associação isolada e combinada da atividade 
física e dieta balanceada com a adiposidade corporal em adolescentes. Trata-se de um estudo epidemiológico transversal, de base escolar, vinculado 
ao inquérito “Níveis de atividade física, aptidão física e comportamento social relacionados à saúde em escolares de Florianópolis – SC”, que inclui 
informações transversais sistematicamente coletadas a cada 10 anos desde o ano de 2007. Os dados, já coletados, utilizados para a condução desse 
estudo serão provenientes do segundo levantamento realizado em 2017. Informações de 1148 adolescentes incluindo sociodemográficas [sexo 
(masculino e feminino), idade em anos completos, renda mensal familiar], dieta balanceada e atividade física regular foram coletadas mediante 
preenchimento de um questionário autoadministrado. As dobras cutâneas tricipital e subescapular foram coletadas por um pesquisador treinado 
utilizando adipômetro calibrado. As dobras serão somadas para estimar a adiposidade corporal. Os dados serão analisados por meio de estatística 
descritiva (distribuição de frequência relativa). O teste qui-quadrado (X2) será utilizado para verificar a possível interação da adiposidade corporal com 
o sexo. As associações (isolada e combinada) da dieta balanceada e atividade física com adiposidade corporal será testada por meio da regressão 
logística binária, bruta e ajustada por todas as demais variáveis sociodemográficas. Todas as análises serão conduzidas no software IBM SPSS Statistics, 
20.0 a um nível de significância de 5%. Acredita-se que tanto a atividade física regular quanto a adoção de uma dieta balanceada estarão diretamente 
associadas a menores índices de adiposidade corporal, mas a adoção combinada desses comportamentos apresentará melhor associação com a 
adiposidade corporal reduzida.

E-mail: andrefsaude@hotmail.com

Aluno: Guilherme José Silva Ribeiro Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
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Engenharias

Projeto(s) do curso: Agronegócio

Título IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO CONVENCIONAL PERMANENTE

Docente orientador: Gessi Maria Dallalba 

RESUMO
O método de irrigação por aspersão convencional permanente é um dos mais utilizados no mundo em função de sua versatilidade, já que seu uso é 
possibilitado nas mais variadas culturas. No Brasil, a área irrigada por esses sistemas vem crescendo a cada ano e já atinge quase 700 mil hectares. 
Assim,  o objetivo será estimular o uso da irrigação para o aumento da produtividade e produção agrícola, promovendo o aumento da renda e 
melhoria da qualidade de vida do produtor rural, através do uso racional da água e da energia elétrica. Um dos desafios que os produtores agrícolas 
vêm enfrentando são as mudanças climáticas, que estão provocando a improdutividade agrícola. Isso afeta geralmente os pequenos produtores rurais, 
já que a maioria depende dos recursos naturais. Assim, será feita visitas ao local em que será instalado o sistema de irrigação, feita uma análise para 
saber o tipo de solo, a qualidade e quantidade de água disponível, o sistema será feito, por aspersores, acessórios, tubulações (linhas laterais, linhas de 
derivação, linha principal, linha de recalque e linha de sucção) e conjunto motobomba. Aspersores com sistema de rotação, será utilizado o 
espaçamento quadrado, espaçamento de 12 x 12 m, utilizando barras de tamanho padrão de 6 m, em PVC, uma bomba d’água acionada por um motor 
que pode ser a combustão ou elétrico, Sua função é sugar a água de um recurso hídrico (rio, reservatório, poço, etc.) e fazer o recalque da mesma. A 
linha principal terá será disposta no sentido da maior inclinação do terreno. Todas as tubulações serão de PVC. Em geral, os sistemas de irrigação 
convencional não irrigam toda a área de uma só vez, de modo a obter redução do custo de instalação do sistema e a necessidade de uma menor vazão 
de água para irrigar a área desejada. Portanto, para se realizar uma irrigação por aspersão de forma eficiente, é preciso dividir a área em subáreas. 
Dentro do método de irrigação por aspersão, existem o sistema convencional portátil, o sistema convencional permanente e os sistemas mecanizados. 
Para esse projeto, será desenvolvido o sistema convencional permanente. No sistema permanente as tubulações são fixas e não movidas de um local 
para outro, cobrindo simultaneamente toda a área irrigada. Pode-se dividir esse sistema em totalmente permanente, no qual as canalizações são 
enterradas e cobrem toda área, e parcialmente permanente, no qual as canalizações são portáteis e cobrem toda a área irrigada. Como não há 
movimentação de tubulações de um local para outro, teoricamente seria mais fácil irrigar toda a área de uma só vez. Porém, isso acarretaria na 
demanda de uma grande quantidade de água em um determinado momento, o que pode não ser viável. Outro problema seria a necessidade de 
tubulações de diâmetro muito elevado, aumentando em demasia o custo do sistema.

E-mail: gessimd@hotmail.com

Aluno: Alderlei Sacramento dos Santos Curso do aluno: Agronegócio Situação: PIBIC/IES
Aluno: Mac Laner Ramos de Paula Curso do aluno: Agronegócio Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Jairo Sousa Costa Curso do aluno: Agronegócio Situação: PIBIC/Voluntário

Título IRRIGAÇÃO SUSTENTÁVEL PARA MANDALAS

Docente orientador: Gessi Maria Dallalba 

RESUMO
A agricultura baseada na tecnologia de mandalas é um excelente método para a produção, geração de renda na agricultura familiar, principalmente 
que a prática  vem satisfatoriamente contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das famílias, e também no fortalecimento do sistema 
econômico. No decorrer das últimas décadas estudos/pesquisas tem se desenvolvido no âmbito da produção rural contribuindo com novas formas de 
cultivar. A mandala, palavra que  vem do sânscrito, língua originária da Índia, e significa círculo. Usada na cultura hindu no sentido religioso, a mandala 
seria um círculo composto de um centro, o lugar sagrado, e anéis, que declinam em nível de importância do centro para a borda. O conceito e sua 
representação física foram apropriados pela Agronomia para propor uma forma de cultivo autossustentável e voltada para a agricultura familiar, em 
que os recursos físicos e geográficos da terra possam ser aproveitados da melhor maneira.Na mandala agrícola, a disposição segue a interpretação 
dada pelos hindus, com o grau de importância das culturas decrescendo nos anéis do centro para a borda. No centro da mandala há geralmente um 
tanque, destinado à irrigação do sistema, mas que também pode comportar criações animais como peixes e aves aquáticas que, além de sua própria 
importância, podem enriquecer a água que será destinada às culturas. Nos primeiros anéis, correspondentes aos “círculos da vida”, podem ser 
plantadas hortaliças para o consumo familiar. Em anéis centrais pode optar-se por culturas de plantas medicinais e condimentares e, no último círculo, 
o uso de plantas que funcionem como cerca viva, protegendo toda a mandala de vento e polinização externa. Para a construção da mandala é preciso 
fazer uma vistoria do local, com avaliação das condições existentes e do que poderá ser aproveitado e do que deverá ser adquirido. A área escolhida 
deve ser de fácil acesso à água e ser isolada de outras culturas que possam utilizar-se de agrotóxicos. Com um bastão de madeira, marca-se o centro e, 
com o auxílio de um cordão e outro bastão amarrado na ponta, marca-se a circunferência correspondente ao canteiro central e posteriormente os 
demais anéis concêntricos com largura variando conforme a cultura. A próxima etapa é a construção de uma unidade de armazenamento de água para 
a irrigação. Essa água deverá ser levada até as mangueiras que se encontram sobre os canteiros. Em cada círculo ficam torneiras que liberam a 
passagem d'água, havendo assim um controle individual de irrigação nos anéis. Com isso o objetivo é fazer o planejamento para que a irrigação seja 
implementada de forma planejada e que possibilite a sustentabilidade.  A irrigação a ser utilizada na mandala é por aspersão a qual aumenta a 
produtividade e a qualidade do que é produzido. Com isso, o produtor alcança maior rentabilidade, além de aumentar sua competitividade no 
mercado. Por outro lado, a irrigação sem planejamento não proporciona bons resultados, ainda que o sistema de irrigação seja o mais avançado. 
Sendo assim, um bom projeto de irrigação por aspersão é um passo indispensável a todo produtor rural que busca o sucesso. Portanto, implantar um 
sistema de irrigação requer uma série de cuidados, com o objetivo de aumentar a produção qualitativa e quantitativamente. Ao aumentar a 
quantidade e a qualidade dos produtos, o agricultor certamente aumentará o faturamento do negócio. Na verdade, um bom sistema de irrigação por 
aspersão é uma excelente ferramenta, para que o produtor alcance sempre os melhores resultados na lavoura.

E-mail: gessimd@hotmail.com

Aluno: BRUNO GABRIEL GOMES SALDANHA Curso do aluno: Agronegócio Situação: PIBIC/Voluntário
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Docente orientador: Katherine López Vásquez

RESUMO
O grande número de veículos nas ruas de Boa Vista/RR, vem tornando um  empecilho na harmonia a locomoção, isso resulta em perda de tempo, e 
estresse no trânsito para quem utiliza a bicicleta divide espaço com carros e motocicletas e se arrisca em meio ao trânsito..Objetivo deste trabalho visa 
mostrar os aspectos de acessibilidade, sustentabilidade e mobilidade, relacionados à construção de ciclovias no perímetro urbano na cidade de Boa 
Vista – RR. O estudo será feito no campo do Centro Universitário Estácio da Amazônia, no campus de Boa Vista/RR, onde será feito duas casinhas de 
cachorro, onde, uma casinha será feita utilizando o tijolo ecológico e a outra utilizando o tijolo convencional cerâmico, deste modo, fazer uma 
comparação entre elas. A pesquisa terá abordagem descritiva, bibliográfica, documental e de campo. E para melhor entendimento sobre tijolo 
ecológico buscará informações pertinentes em artigos, teses, dissertações, sites, normas e leis, a fim de obter-se conhecimento técnico acerca do tema 
abordado. Verificar se o reaproveitamento do tijolo ecológico atende as normas vigentes, serão solicitados a hora da compra dos tijolos no estado de 
Roraima, a especificação do produto, ou seja, será solicitado ao fornecedor laudos técnicos que comprovem que o produto segue as normas técnicas 
que são aplicáveis ao material: NBR 8491:2012 (Tijolo de solo-cimento – Requisitos);ABNT NBR 10833:2012 Versão Corrigida:2013 (Fabricação de tijolo 
e bloco de solo-cimento com utilização de prensa manual ou hidráulica – Procedimento); NBR 10834:2012 Versão Corrigida: 2013 (Bloco de solo-
cimento sem função estrutural – Requisitos).A fim de comparar o custo benefícios às utilizações do tijolo ecológico com convencional serão 
construídas duas casinhas de cachorro, onde serão realizadas a comparação entre uma construída usando o tijolo ecológico, e o outro o tijolo 
convencional, assim, será analisado o custo da construção de cada um, o tempo de execução de cada, os resíduos gerados, e a praticidade entre cada 
uma delas. Realizar um levantamento nas obras de Boa Vista/RR sobre a implantação desta técnica no Estado, será realizada uma pesquisa sistemática 
da literatura dos períodos de 2011-2014 sobre o tijolo ecológico, tendo enfoque na pesquisa seus pontos ecológicos, econômicos e técnicos, através 
da busca de artigos na base de dados Google Acadêmico usando a frase “tijolo ecológico” como descritor.Depois de identificar e ler os artigos, será 
retirado de cada artigo a informação relevante às viabilidades ecológicas, econômicas e técnicas. Estas informações serão organizadas em uma tabela 
com estas três categorias para facilitar a análise de conteúdo das matérias, buscando-se caracterizar sua viabilidade de utilização na construção civil.E 
por fim será por meio de aplicação de questionário, com perguntas semiestruturadas em obras de Boa Vista/RR, a fim de verificar a implantação desta 
técnica no Estado de Roraima.

E-mail: katherinelopezvasquez@gmail.com

Aluno: Francisco Emanuel de Sousa Martins Furtado Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO NA FABRICAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO

Docente orientador: Marcia Teixeira Falcão

RESUMO
Reconhecidamente, o setor da construção civil tem papel fundamental no desenvolvimento do país, e desta forma se torna peça chave para o 
atendimento dos objetivos globais do desenvolvimento sustentável. A indústria da construção é uma das atividades humanas que mais consome 
recursos naturais. Estima-se internacionalmente que entre 40% e 75% dos recursos naturais existentes são consumidos por esse setor, resultando 
assim em uma enorme geração de resíduos. Só no Brasil, a construção gera cerca de 25% do total de resíduos da indústria. A cadeia produtiva da 
construção tem um peso grande também em termos de emissões de carbono. Segundo a UNEP (United Nations Environment Programme), as 
edificações respondem por 40% do consumo global de energia e por até 30% das emissões globais de gases de efeito estufa (GEEs) relacionadas ao 
consumo energético. O impacto ambiental causado pelo descarte de resíduos sólidos da construção civil no meio ambiente é, e deve ser a maior 
justificativa para o aproveitamento desses. Porém, outra questão importante deve ser levada em consideração: a disponibilidade finita de matérias-
primas do planeta. Dessa forma, grande parte das empresas estabelece metas de reaproveitamento de resíduos, com vistas a se moldarem ao futuro 
nas soluções sustentáveis na qualidade de vida da sociedade e do meio ambiente. O projeto tem como objetivo investigar a influência da adição de 
agregados miúdos em composição de traços de concreto de guias (meio-fio) na resistência e acabamento. Para o desenvolvimento da pesquisa será 
realizado levantamento bibliográfico; incursão em campo na capital de Boa Vista – RR, aliado ao estudo dos materiais e composições do agregado 
oriundo dos resíduos de construção em especial da brita que devidamente selecionado e após análise de ensaios em nos laboratórios da Estácio e do 
IFRR, a granulometria será avaliada em termos de resistência e acabamento, no qual serão testados corpos-de-prova com agregados nas 
granulometrias de 19 mm e 16 mm, para gerar uma resistência a compressão de 15 a 20 MPa e para fazer o melhor acabamento, com um menor 
incremento de cimento na nata na mesma mistura de acabamento, para a sua destinação ambientalmente correta, conforme determina a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e busca-se obter um produto d qualidade como forma de incentivar as empresas de construção civil a investirem na 
melhoria da produtividade nos processos de fabricação e produção dentro do mercado.

E-mail: marciafalcao.geog@uerr.edu.br

Aluno: Brendow da Silva Oliveira Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título CLASSIFICAÇÃO QUANTIFICAÇÃO DE REGENERAÇÃO DA FLORESTA AMAZÔNICA

Docente orientador: Jonas Henrique Mendonça

RESUMO
Apesar do considerável número de estudos sobre clareiras em regiões tropicais, poucos trabalhos abordam padrões de regeneração em clareiras na 
floresta Amazônica. Neste estudo pretende-se verificar diferenças nos padrões de regeneração florestal quando a floresta é submetida às atividades 
agrícola e extrativista. Serão analisadas imagens de satélite geradas entre os anos de 1994 e 2014 para que além dos padrões de rebrota, faça-se o 
acompanhamento temporal da regeneração florestal. O objetivo principal deste estudo é caracterizar os padrões e as trajetórias de regeneração 
florestal, e para atingir este objetivo tentaremos responder as seguintes perguntas: Qual a extensão da degradação florestal na área a ser estudada? 
Qual é a intensidade da degradação florestal e a trajetória de regeneração florestal? Quais as principais trajetórias de regeneração florestal? A 
metodologia de agrupamentos difusos que será utilizada neste projeto de pesquisa foi propostas, originalmente, em (FANOIKI et. al., 2010) e, 
posteriormente, estendida em (SANDRI, 2012) e em (MENDONCA, 2013). A solução para um agrupamento e a força do agrupamento podem ser 
determinadas usando operadores ponderados. Pesos podem ser anexados aos casos, fazendo com que estes sejam considerados mais importantes 
para uma dada aplicação se tiverem pesos maiores. Pesos também podem ser atribuídos a variáveis: pode-se usar o mesmo vetor de pesos para todos 
os casos, ou atribuir vetores de pesos para cada um dos casos, assim, os atributos mais significativos em cada caso recebem pesos maiores. Na 
abordagem de agrupamentos difusos, cria-se, primeiramente, uma relação difusa entre casos base. Toma-se, então, um corte de nível desta relação 
gerando uma relação clássica. A partir da relação clássica, são obtidos agrupamentos utilizados para calcular soluções de um novo problema. As 
imagens serão analisadas através de técnicas de mineração de dados e raciocínio baseado em casos e, a partir dos resultados obtidos poder-se-á 
avaliar a dinâmica de crescimento da floresta em áreas degradadas pela ação humana.

E-mail: jonas.mendonca@estacio.br
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Título ESTUDO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DAS MADEIRAS COMERCIALIZADAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL NA CIDADE DE BOA VISTA



Docente orientador: Emerson Lopes de Amorim

RESUMO
A madeira é usada como material de construção desde o início das civilizações por ser uma matéria-prima em abundância na natureza. A sua 
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trabalhabilidade é de fácil manuseio contribuindo para o seu uso como material de construção natural. A madeira é encontrada em ambulância na 
região norte sendo exportada para outras regiões do país e usada para uma diversidade de aplicações na engenharia civil. O uso dessa madeira como 
material de construção depende de suas propriedades físicas e mecânicas. Essas propriedades são importantes no momento de escolher a madeira 
adequada para usar em obra, a fim de evitar futuros prejuízos e acidentes durante a realização da construção. Em Boa Vista-RR, existe grande 
comercialização de várias espécies de madeiras e as mais comercializadas pelas madeireiras são angelim-ferro e cupiúba. Neste contexto o objetivo 
deste trabalho é estudar as propriedades físicas e mecânicas de diferentes tipos de madeiras comercializadas na Cidade de Boa Vista, com intuito de 
analisar aplicação em obras civis e conhecer a relação entre essas propriedades, para isso será necessário ensaios para obter resultados e comparar 
com diversos tipos de madeiras e aplicar cálculo teórico de correlação. O estudo do ponto de vista da sua natureza é uma pesquisa aplicada com 
objetivo de gerar conhecimento para aplicação das análises de madeira. Terá abordagem quali-quantitativa cujo objetivo é uma pesquisa explicativa 
através de procedimentos como: bibliográfico e experimental, com análise da ABNT NBR 7190/1997- Projeto de estruturas de madeira, junto com um 
estudo das propriedades físicas e mecânica das madeiras de espécie angelim-ferro e cupiúba. Será realizado um levantamento Bibliográfico nos 
principais sites e revistas de engenharia sobre o tema em estudo e no IBGE, com objetivo de encontrar trabalhos desenvolvidos sobre madeiras usadas 
na construção civil. Após esse procedimento realiza-se a coleta das a mostras nas madeireiras e o dimensionado das amostras para os ensaios de 
acordo com a NBR 7190/97. Nesse sentido realiza-se os ensaios das propriedades física e mecânicas usando os equipamentos adequados para os 
ensaios. Após esses ensaios verifica-se o quanto os dados obtidos experimentalmente se aproximam da NRB7190/97 e destinar qual melhor madeira a 
ser usada na construção civil de forma temporária ou definitiva. Finalizando o trabalho será realizado visitas as obras para verificar se as madeiras são 
usadas de forma correta nas obras. Após esses estudos poderemos saber que tipo de madeira usar na construção civil, seja na forma temporária ou 
definitiva, indicar vantagem e desvantagem para determinado tipo de obras.  Essa pesquisa será de grande importância para meio acadêmico, 
especialmente em áreas de cálculos de estrutura de madeira.

Aluno: Dhemerson da Silva Moreira Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES

Título ESTUDO DE SISTEMA DE BOMBEMANETO SUSTENTAVEL

Docente orientador: Emerson Lopes de Amorim

RESUMO
Atualmente existem inúmeros métodos de irrigação disponíveis aos produtores, porém nem sempre são métodos sustentáveis que possam minimizar 
o uso desenfreado de recursos naturais contribuindo para o quadro existente de desequilíbrio da natureza.    Diante desse quadro, é aconselhável a 
procura por métodos de irrigação que aliem condições específicas e eficientes de trabalho à redução de custos com o uso de água e energia, além de 
priorizar a preservação de recursos naturais. Em Boa Vista-RR há propriedades rurais que ainda não dispõem de energia elétrica e que utilizam muitas 
vezes energia produzida por motores de combustão. Outras propriedades já possuem o sistema de eletrificação. Para ambas, os sistemas de irrigação 
ainda são problemáticos, considerando os altos custos dos combustíveis para motores a combustão e da energia elétrica. Esse é um dos fatores que 
implica diretamente no sistema de produção agrícola e criação de animais, sobretudo para os pequenos produtores. A elaboração desta pesquisa se 
justifica por reconhecer que, no sistema atual de irrigação, geralmente utiliza-se de energia elétrica e energia a combustão para funcionamento de 
bombas irrigatórias. Essa prática onera custos aos processos de irrigação em virtude dos altos preços dos equipamentos empregados tais como, por 
exemplo, a montagem do sistema elétrico com quadro de comado. Diante disso, os pequenos produtores encontram dificuldades em elaborar e 
manter seus sistemas de irrigação.  Desse modo, se apresenta como alternativa viável o uso de tecnologias de baixo custo, cujo foco seja a preservação 
de recursos naturais e melhorias nas atividades agrícolas, possibilitando a diminuição de custos relacionados ao bombeamento de água. Nesse 
contexto, busca-se desenvolver uma tecnologia independente de energia elétrica e motores a combustão para o funcionamento de um sistema de 
bombeamento de água. Esse sistema tem como base bombas que utilizam apenas a força da gravidade para impulsionar o bombeamento de água. 
Essas bombas podem ser denominadas como Bomba de Nível e Carneiro Hidráulico. São ferramentas que poderão fazer a diferença em aspectos 
produtivos, econômicos e de sustentabilidade. Enquanto objetivos específicos pretende-se identificar qual sistema de irrigação a ser utilizado pelo 
Bombeamento d’água alternativo; projetar e montar um sistema de bombeamento sustentável que poderá atender o sistema de irrigação 
identificado; demonstrar a implantação de um sistema de ordem sustentável e econômico. Esta pesquisa possui caráter quantitativo, em relação aos 
procedimentos técnicos e também é considerada descritiva e bibliográfica.  Os procedimentos de coleta de dados estarão pautados na realização de 
visitas a determinada propriedade rural. Essas visitas servirão para verificar o tipo de irrigação que será necessário inserir, conferir a quantidade de 
água necessária, bem como a fonte fornecedora de água (igarapé, rio, poço) para o sistema que se pretende implantar.   Após esses levantamentos, 
pretende-se fazer o dimensionamento e montar uma tabela de materiais a serem utilizados para a montagem do sistema de bombeamento, assim 
como o sistema de armazenamento de água. De posse do dimensionamento e da tabela de materiais, será dado início à montagem do sistema de 
bombeamento.    Finalizada a etapa de montagem procede-se com o levantamento de demonstrativo de custos entre o sistema de bombeamento 
alternativo e o sistema de bombeamento que utiliza energia elétrica ou a energia a combustão.

E-mail: emersonufrr@gmail.com

Aluno: Augusto do Rêgo Terminelle Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título O IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DE UMA BACIA DE RETENÇÃO PARA REDUÇÃO DE RISCO A INUNDAÇÃO

Docente orientador: Marcia Teixeira Falcão

RESUMO
A drenagem urbana e o controle de cheias tem se tornado um empecilho para a sociedade, uma vez que essa está correlacionado a má administração 
e mal funcionamento, parte ocasionado por uso de técnicas antiquadas e transferência do problema locais para outra região da bacia hidrográfica, 
diversas soluções tem sido apresentadas para amenizar e em alguns casos solucionar o problema, essas que podem ser colocadas em pratica pela 
própria população, ideias simples mas que aos poucos reduzem um impacto maior. Este trabalho tem como objetivo a analise da viabilidade da 
implantação de uma bacia de retenção no município de Boa Vista – RR, vislumbrando a possibilidade de amenizar riscos a inundação recorrentes no 
município, abrangendo um leque de possibilidades para o benefício da população local.A escolha da área de estudo se baseou em um projeto de 
drenagem urbana, e será escolhido em outra oportunidade, o local era acessível para realizar medições e ensaios de campo e as obras de implantação 
do loteamento não haviam sido iniciadas. A fundamentação do aproveitamento da microdrenagem, será embasada na melhor possibilidade de 
redução de custo com alteração ou realocação de tubulações, trabalhando em cotas já definidas por projetos antes concebidos pela Prefeitura 
Municipal de Boa Vista/RR e tentando estabelecer uma relação de impacto nas áreas afetadas x custo total de obra, visto que seu preceito é diferir das 
realizadas até o momento, esforçando uma tarefa de logística para definir pontos críticos e  levantamento da drenagem atual e futura. Mapas de 
alagamento podem ser gerados e atualizados por órgãos como defesa civil, corpo de bombeiros, ONGs correlacionadas ao problema, dentre outros. 
Uma distância pequena até esses dados visto a importância da implementação e a razão social. Podendo todavia, ser catalogado por meio de 
programas com características GIS(Geographic Information System), em português SIG(Sistema de informações Geográficas), trabalhando com dados 
mais precisos possíveis. Constatado o problema, realizará a visita de campo estabelecendo pontos com menores cotas, e assimilando melhor os 
problemas por meio de consulta aos moradores. Mapeado o sistema preliminar, será consultado a localidade mais afetada e menos custosa, passível 
de sistema de segurança e alerta para a população, será concluído a análise preliminar do projeto. Espera-se que na tentativa de ilustrar uma medida 
estrutural não convencional, vem por meio de elucidar a necessidade da implementação de novas ideias, para que com sucesso dessa, consiga gerar 
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algum impacto na implementação tardia mas não desnecessária do plano diretor de macrodrenagem, assim atendendo não somente o município, mas 
trazendo benefícios de todas as regiões em torno.

Aluno: GABRIEL LIRA MELO Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título PLANO DE EMERGÊNCIA E EVACUAÇÃO NO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA AMAZÔNIA

Docente orientador: Katherine López Vásquez

RESUMO
Mesmo havendo medidas de segurança preventivas o perigo sempre existe, havendo sempre riscos, mesmo mínimos, visto que emergências podem 
ocorrer em diversas situações e a maioria das vezes faz-se necessário abandonar o local. Contudo se não ocorrer uma preocupação com treinamento 
prévio de como agir durante uma emergência, poderá ocorrer grandes danos às pessoas, ao meio ambiente e ao local que está inserido. Diante disso, 
propõe atualizar e/ou reformular o Plano de emergência e evacuação do Centro Universitário Estácio da Amazônia conforme as normas vigentes, a fim 
de minimizar riscos a vida e integridade física dos colaboradores e/ou alunos garantindo a sua retirada de maneira rápida, eficiente e segura, a possível 
acidentes que possam vir a ocorrer.A pesquisa será realizada no Centro Universitário Estácio da Amazônia, situado no bairro União na Cidade de Boa 
Vista-RR.Trata-se de pesquisa descritiva com a abordagem quantitativa, onde serão coletadas as informações e análise com o objetivo de propor um 
plano de emergência para o Centro Universitário Estácio da Amazônia.A NT 016/2017 CBMRR diz que para a elaboração de um Plano de emergência 
contra incêndio é necessário realizar uma análise preliminar dos riscos de incêndio, buscando identificá-los, relacioná-los e representá-los em Planta 
de risco de incêndio. De acordo com Cicco e Fantazzini (2003) a Análise Preliminar de Riscos (APR) consiste no estudo, durante a fase de concepção ou 
desenvolvimento prematuro de um novo sistema, com o fim de se determinar os riscos que poderão estar presentes na fase operacional do mesmo. 
Além da análise preliminar de risco é necessário seguir as normas técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado. Assim a Norma Técnica 16/2017 do 
CBMRR diz que o Plano de emergência contra incêndio não deve ser exigido por ocasião da análise ou vistoria, para fins de emissão do Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros, sendo obrigatório apenas a Planilha de informações operacionais e a Planta de risco de incêndio. Entretanto, uma cópia do 
Plano de emergência contra incêndio deve estar disponível para consulta em local de permanência humana constante (portaria, sala de segurança e 
outros), podendo ser requisitada pelo Corpo de Bombeiros na vistoria, em treinamento ou em situações de emergência.Também será feito 
questionário com os alunos da instituição, sobre o assunto abordado para analisar o conhecimento dos mesmos em relação as atitudes a serem 
tomadas em um momento de emergência.Diante de todos esses dados obtidos, pensou na proposta deste projeto, já que o elemento das rotas de 
fuga de uma edificação é considerado o fator o mais importante no processo de segurança do trabalhador, estando diretamente associado à 
segurança e a proteção à vida humana. Na ocorrência de incêndios, por exemplo, a sua confiabilidade necessita ser mais elevada se comparada a os 
outros sistemas, uma vez que, a evacuação não permite falhas do ponto em vista a incolumidade dos usuários (BERTO, 1991).Desta forma seria 
elaborado o Plano de Emergência que é uma rota de fuga planejada para propiciar uma resposta rápida de evacuação do prédio de forma ágil e eficaz, 
evitando os acidentes e a destruição do patrimônio. Portanto, se faz necessário esse planejamento na Estácio Amazônia a fim da conscientização dos 
alunos e colaboradores, de modo a reagirem diante de tal situação emergencial.
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Aluno: YARA CRISTINA COSTA DE SOUZA Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Docente orientador: Weslley Danny Dantas Formiga  

RESUMO
Trata-se de uma pesquisa baseada na revisão integrativa de literatura e tem como objetivo descrever teoricamente os aspectos gerais da educação em 
saúde no contexto da enfermagem a luz das mais diversas literaturas que arrimam essa temática, enfatizando as dificuldades e benesses encontradas 
na enfermagem para execução dessas ações e ilustrando a relevância dessa prática na formação profissional. A educação tem um aspecto primacial 
no que tange a construção do futuro do profissional de enfermagem, sendo portanto,  essencial a ampliação do acervo preparatório que arrima essa 
profissão  , desse modo os enfermeiros educadores devem continuamente examinar e desenvolver o conteúdo já existente traçando metas 
inovadoras , conteúdos e processos  metodológicos  de aprendizagem que alcancem as necessidades dos integrantes desse processo de 
aprendizagem . O docente com esse enfoque e que  integra uma equipe multidisciplinar, em uma ação educativa seja ela individual ou em grupo 
deverá seguir uma programação diversificada e com heterogeneidade de recursos, dentro de uma abordagem unificada e coerente para que se sintam 
acolhidos e sobretudo participes dessa proposta com vistas na  melhoria da qualidade de vida. A arte de cuidar subtende uma maneira de ser e de se 
relacionar, compreendendo o aspecto moral e a ética da profissão de enfermagem. As propostas de uma educação ponderada em currículos e ensino 
com abordagens humanizada primam pelo cuidado, tornando-se um desafio, portanto educar para o cuidado também é visto com esses olhos. O 
profissional de enfermagem exerce um papel relevante frente às propostas educativas realizadas em uma miríade de serviços de saúde, conquanto, a 
inserção deste profissional colabora para a melhoria da qualidade de vida da população em meio ao esclarecimento e as abordagens de lastro 
educativo. A atenção básica é considerada um palco privilegiado para o desenvolvimento dessas práticas, pois em todos os momentos existe contato 
entre usuário e profissional da enfermagem. Ao longo do tempo, educação em saúde trouxe em sua prática uma influência das ações médicas, 
focalizada apenas na parte da doença se esquecendo de que o indivíduo é um todo, precisando ser atendida e mudada integrando a ciência social e as 
ciências da saúde envolvendo profissionais com formação distintas, num trabalho interdisciplinar, complementar e cooperativo. A educação em saúde 
é um campo multifacetado, para o qual convergem diversas concepções, das áreas tanto da educação, quanto da saúde, as quais espelham diferentes 
compreensões do mundo, demarcadas por distintas posições político-filosóficas sobre o homem e a sociedade. Dessa forma, ao conceito de educação 
em saúde se sobrepõe o conceito de promoção da saúde, como uma definição mais ampla de um processo que abrange a participação de toda a 
população no contexto de sua vida diária e não apenas das pessoas sob risco de adoecer. Essa noção está baseada em um conceito de saúde ampliado, 
considerado como um estado positivo e dinâmico de busca de bem-estar, que integra os aspectos físico e mental (ausência de doença), ambiental 
(ajustamento ao ambiente), pessoal/emocional (autorrealização pessoal e afetiva) e sócio ecológico comprometimento com a igualdade social e com a 
preservação da natureza.

E-mail: weslleydanny2011@hotmail.com

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

Projeto(s) do curso: Serviço Social

Título PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NÚCLEO SOCIOJURÍDICO

Docente orientador: KARLA HERREIRA MUNIZ DE MORAIS

RESUMO
A área sociojuídica, está tem se tornado uma área de múltiplas, complexas e desafiadoras demandas da sociedade que diariamente revelam o avanço 
da judicialização de expressões da questão social, possibilitando destaque ao serviço social como profissional especializado que compõe a equipe 

E-mail: karla.morais@estacio.br
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profissional no âmbito jurídico. Nesse sentido, a motivação para a criação do projeto de iniciação científica no âmbito sociojurídico surgiu com o intuito 
de propiciar o questionamento, a construção e reconstrução do conhecimento e a educação investigativa do contato com a pesquisa científica, 
despertando assim o interesse das acadêmicas para aprimoramento e desenvolvimento de futuras profissionais capacitadas para atender as demandas 
das expressões das questões sociais vivenciadas âmbito sociojurídico. O projeto de iniciação científica no Núcleo Sociojurídico terá como objetivo geral 
Contribuir para a produção científica e desenvolvimento reflexivo e crítico frente às expressões da questão social identificadas no mapeamento quanto 
a resolutividade dos processos atendidos no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) do Centro Universitário Estácio da Amazônia no anos de 2018. Quanto a 
metodologia para o desenvolvimento do projeto, este ocorrerá subdividido em cinco momentos, sente estes: inicialmente com Elaboração do 
planejamento semestral do Projeto de iniciação com a participação do orientador e acadêmicos; em um segundo momento com as Discussões sobre 
referencias bibliográficas, no que se refere a atuação do Assistente Social e as expressões da questão social no âmbito jurídico; posteriormente 
ocorrerá a elaboração de pesquisa documental dos processos no NPJ/NSJ no ano de 2018, quanto a resolutividade destes; em quarto momento 
ocorrerá a construção e socialização de Artigos Científicos a partir das vivências do projeto de iniciação científica e por fim a elaboração do relatório 
parcial e final.

Aluno: YANNY APARECIDA MOTA MATEUS Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: VANESSA DOS SANTOS RIBEIRO Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação

Título AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE MINERAÇÃO DE DADOS

Docente orientador: Jonas Henrique Mendonça

RESUMO
Existem diversas modalidades de ensino, sendo, uma delas, a Educação à Distância (EaD), que se caracteriza por sua prática pedagógica diferenciada 
no processo de ensino e aprendizagem. Neste cenário, ocorrem diversas interações entre os estudantes e o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
proporcionando o acúmulo de grande quantidade de informação que são extremamente valiosas para a análise do comportamento dos alunos. 
Informações tais como a leitura, a escrita, exercícios, provas e até a comunicação com seus pares podem ser gravadas em logs e facilmente acessadas. 
Extrair informações relevantes que viabilizem o acompanhamento efetivo de estudantes em cursos mediados por tecnologia é um desafio. A avaliação 
e o acompanhamento do desempenho são fatores importantes a serem considerados nas políticas de desenvolvimento socioeconômico, e no Brasil, 
serve como diretriz para a edição anual do Plano Nacional de Educação (PNE). A possibilidade de prever o desempenho de alunos em disciplinas de 
cursos universitários, dentro de um intervalo de acurácia pré-estabelecido, tem papel relevante em ambientes educacionais uma vez que pode 
subsidiar, de maneira decisiva, a condução do processo ensino-aprendizagem. Antever, com alguma margem de tempo, o desempenho de um aluno 
pode, entre outros, motivar o docente responsável pela disciplina a usar e aplicar recursos pedagógicos que permitam, por exemplo, a recuperação 
daqueles alunos que se enquadram em um determinado perfil de desempenho, ainda durante o tempo regular da disciplina, sem a necessidade de 
tempo extra de recuperação, normalmente requerido. De uma maneira simplista, uma possibilidade de antever o desempenho escolar é considerar 
dados relativos a desempenhos escolares anteriores e, com base nesses dados, predizer um desempenho futuro. Obviamente existe um número bem 
grande de variáveis envolvidas em tal processo e, portanto, dependendo da qualidade dos dados disponíveis, a previsão pode ter (ou não) uma 
acurácia satisfatória e ser usada, se conveniente, para corrigir eventuais problemas.  O uso da tecnologia da informação é essencial para viabilizar a 
Gestão do Conhecimento estratégico em Instituições educacionais, fazendo uso de indicadores e de sistemas especialistas a partir da Mineração de 
Dados Educacionais (EDM). A EDM combina três áreas do conhecimento: Computação, Educação e Estatística e consiste na análise de informações 
referentes ao processo da gestão educacional, permitindo a modelagem do ciclo de vida do aluno, no contexto das interações administrativas e 
acadêmicas. Os problemas solucionáveis a partir desta abordagem podem ser divididos em 3 tipos: Realização de inferências sobre as características 
de atividades. Exemplo: a atividade consegue medir o que queremos? A medição é significativa? Para quais alunos?  Realização de inferências sobre as 
características dos alunos. Exemplo: quais habilidades, proficiências ou outros componentes de conhecimento eles possuem? Uma intervenção pode 
melhorar o desempenho? Previsões sobre o desempenho dos alunos em tarefas futuras.

E-mail: jonas.mendonca@estacio.br

Aluno: Ydlanor Baggio Ferreira Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/IES
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Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título DOCUMENTAÇÃO E RESGATE DA MEMÓRIA DAS PINTURAS DO PALACETE VIRGÍLIO SAMPAIO – BELÉM (PA)

Docente orientador: Mayra Martins Silva

RESUMO
O Palacete Virgílio Sampaio, casarão remanescente dos primeiros anos do século XX e decorrência da importante atuação do engenheiro italiano 
Filinto Santoro na inserção do ecletismo em Belém, guarda, ainda hoje, materiais que remontam diversos períodos de sua história. Tais testemunhos 
materiais podem ser vislumbrados especificamente em sua estratificação, que revela distintas camadas de pintura, observadas a partir de prospecções 
pictóricas existentes no bem. Apesar de sua importância histórica e de sua riqueza estratigráfica, não há hoje uma produção científica a este respeito 
ou mesmo uma documentação arquitetônica sistematizada, o que concorre para a possibilidade de perda do registro e memória destes substratos. A 
documentação dos estratos pictóricos permite uma leitura mais detalhada da evolução do edifício enquanto organismo arquitetônico, de modo a 
propiciar o entendimento de suas transformações longo do tempo, sua narrativa e sua transmissão para o futuro, seja por meio do registro em si, ou 
do “resgate” de alguma camada de pintura em intervenção restaurativa. Além disso, há a previsão de implementação de um projeto de reforma pela 
Faculdade Estácio de Belém – Estácio Belém, atual proprietária do imóvel, cujas ações devem ser subsidiadas por maiores estudos com vistas a traçar 
recomendações técnicas para os materiais de pintura, considerando suas possibilidades estratigráficas. Neste sentido, a pesquisa objetiva estudar os 
estratos pictóricos presentes no Palacete, especificamente de modo a: desenvolver uma pesquisa histórico-documental sobre o Palacete e as 
intervenções neste realizadas; caracterizar fisicamente os estratos presentes nas prospecções existentes e relacionar as informações obtidas com a 
cronologia das intervenções já ocorridas no mesmo; realizar novas prospecções pictóricas; proceder com a documentação das pinturas do edifício por 
meio de levantamento fotográfico e de fichas cadastrais; simular tridimensionalmente em maquetes eletrônicas as diversas fases colorísticas pelas 
quais o bem passou; e, finalmente, gerar subsídios para futuras intervenções restaurativas ou mesmo de reforma. Assim, a pesquisa tem o mote de 
contribuir para a salvaguarda da edificação em específico, enquanto patrimônio cultural, em extensão à memória e história dos materiais construtivos 
e dos palacetes da cidade de modo geral.

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

Aluno: Thaís Paiva de Arruda Prado de Albuquerque Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES
Aluno: Fernanda Silva Rodrigues Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/CNPq

Aluno: Luíza Nascimento Costa de Oliveira Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES
Aluno: Giovanna Martins Dias Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES

Título EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: ÁLBUM DE FIGURINHAS COMO ESTRATÉGIA DE VALORIZAÇÃO DA ARQUITETURA HISTÓRICA EM BELÉM

Docente orientador: Carolina de Souza Leão Macieira Gester

RESUMO
Atualmente tem-se pensado mais sobre a importância da multiplicação das iniciativas direcionadas para a preservação patrimonial, podendo ser
aplicada por uma grande variedade de ações e projetos com concepções, métodos, práticas e objetivos pedagógicos distintos. Importante entender 
que essas práticas não podem ser observadas de maneiras isoladas, apenas o processo contínuo de educação patrimonial poderá trazer 
comportamentos satisfatórios perante o patrimônio histórico, artístico e cultural (IPHAN, 2014). Dessa maneira, este projeto tem o objetivo de 
produzir uma publicação em formato de álbum de figurinhas contando a história da cidade de Belém, com a finalidade de promover educação 
patrimonial arquitetônica de maneira lúdica. Para isso, serão abordadas 5 etapas: 1) Revisão Bibliográfica - serão feitos estudos sobre o 
desenvolvimento da cidade de Belém, de sua fundação até a contemporaneidade. Estes estudos serão importantes para a contextualização das 
manifestações arquitetônicas da cidade. Para isso, livros, artigos científicos, revistas e jornais antigos deverão ser acessados; 2) Seleção da 
amostragem - deverá ser realizada a partir de visitas aos bairros que compreendem a 1ª légua patrimonial da cidade, nas visitas as edificações e as 
praças serão fotografadas e selecionadas a partir de sua relevância para a história da arquitetura de Belém, com suas características estilísticas e 
tipológicas, assim como seu grau de preservação; 3) Coleta de dados – serão buscadas informações sobre o período de construção, construtor 
responsável modificações, usos ao longo do tempo e a procedência dos materiais, além de análise para a identificação do estilo arquitetônico, 
sistemas construtivos e materiais utilizado nas construções a partir de observações in loco; 4) Catalogação - agrupamento dos dados, o qual será feito 
com fichas catalográficas; 5) Elaboração do protótipo do álbum de figurinhas - produto final da pesquisa, o qual apresentará a culminância dos dados 
obtidos nas etapas anteriores, para isso, será desenvolvido um protótipo do álbum de figurinhas em meio digital utilizando os softwares CorelDraw e 
Photoshop para a diagramação, projeto gráfico das páginas e tratamento das imagens. A partir da elaboração do protótipo do álbum de figurinha 
espera-se que este possa ser reproduzido em meio físico ou digital, para assim promover conhecimento sobre arquitetura, história da cidade e, por 
consequência, maior valorização do patrimônio arquitetônico de Belém.

E-mail: carolina.gester@live.estacio.br

Aluno: Alan Jedison Solary da Silva Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Elaine dos Santos Gaspar Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Título HABITAÇÃO EM PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS EM BELÉM/PA

Docente orientador: Monique Bentes Machado Sardo Leão

RESUMO
A Região Metropolitana de Belém (RMB) chega ao século XXI com dados alarmantes em comparação a outras regiões metropolitanas brasileiras. A 
RMB é a região metropolitana que apresenta a maior presença de domicílios em áreas de assentamento precário, segundo o Censo de 2010 a RMB 
apresentava 53,9% de sua população vivendo em aglomerados urbanos subnormais e 52,5% dos domicílios particulares ocupados estavam localizadas 
nessas áreas. Segundo a Fundação João Pinheiro (2016) a RMB precisaria vencer um déficit habitacional de 84.525 domicílios. Belém é uma cidade que 
historicamente possui problemas urbanísticos relacionados a sua característica geográfica, vistas como obstáculo para a expansão urbana, sendo 
necessária uma constante “luta” contra as áreas alagadas (MOREIRA 1966). Os terrenos nas áreas de várzea, constituíram-se opção mais acessível à 
população de baixa renda para construir suas moradias, por meio de construções adaptadas à várzea amazônica como palafita e a estiva, enquanto as 
terras mais altas foram sendo comercializadas e ocupadas pela população de maior poder aquisitivo e por instituições públicas. Essas áreas formadas 
por planícies de inundação e terras alagáveis foram designadas de “baixadas” pelo setor público, correspondendo a cerca de 40% da área urbana de 
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Belém (PINHEIRO et al 2007). Neste sentido, desde a década de 1960 são observados projetos de macrodrenagem e urbanização com a finalidade de 
sanear e integrar a cidade, no entanto essas obras implicam um número alto de remoções, demandando soluções para o reassentamento. Desta 
forma, o objetivo da pesquisa é analisar as soluções de habitação de interesse social utilizadas para o reassentamento de famílias atingidas em 
projetos de urbanização de assentamentos precários em Belém/PA. O reassentamento de famílias surge com a necessidade de intervir nas áreas de 
baixadas, caracterizadas por ocupação palafíticas, com famílias em situação de precariedade. No entanto, são relatadas problemáticas no 
gerenciamento das remoções e nas soluções habitacionais ofertadas. Desta forma, serão identificadas as tipologias habitacionais nos seguintes 
estudos de casos, a saber: Residencial Vila da Barca, Liberdade, Paracuri e Taboquinha. Busca-se levantar uma discussão sobre os projetos 
habitacionais estandardizados que não dialogam com o modo de vida amazônico e avaliar sobre a qualidade arquitetônica e urbanística. Espera-se que 
a pesquisa resulte na elaboração de diretrizes arquitetônicas e urbanísticas para habitação de interesse social adequadas ao contexto local.

Aluno: Victoria Regina Barros Corrêa Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES
Aluno: Sâmya Raquel Oliveira Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES
Aluno: Vitória Queiroz do Nascimento Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES

Título PARQUES URBANOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (RMB): ESTUDO DE CASO DO PARQUE AMBIENTAL ANTÔNIO DANÚBIO 
LOURENÇO DA SILVA

Docente orientador: Monique Bentes Machado Sardo Leão

RESUMO
O crescimento urbano da Região Metropolitana de Belém (RMB), produziu uma malha urbana dispersa e segregada, sobretudo nos eixos das rodovias 
Augusto Montenegro e BR-316, sendo a última um dos principais vetores de expansão urbana em Ananindeua (TRINDADE JR, 2006). O adensamento 
ao longo da rodovia, antes com características rurais, fez com que grandes quadras ocupadas com sítios e fazendas, fossem reparceladas e adaptadas a 
uma nova dinâmica urbana da cidade, com instalações de grandes empreendimentos comerciais e de habitação. Atualmente, observa-se uma escassez 
de espaços verdes públicos que atendam às necessidades culturais e de lazer da população, e que preservem os ecossistemas presentes. Desta forma, 
considera-se importante o estudo de espaços verdes públicos no contexto metropolitano e discutir sobre sua importância para áreas urbanas. Pode-se 
dizer que os primeiros espaços verdes públicos em Belém datam do final do século XIX e início do séc. XX, quando os largos e praças da cidade foram 
ajardinados e arborizados, naquele período, buscava-se adotar o modelo de jardim inglês difundido na Europa, que por sua vez defendia um 
paisagismo que reproduzisse a paisagem natural a fim de criar espaços para contemplação e lazer. Muitos desses espaços, atualmente, são 
reconhecidos como importantes espaços para população, não somente da cidade de Belém, como de toda a Região Metropolitana. Atualmente, 
observa-se a concentração de espaços verdes públicos, na capital Belém. Desta forma, busca-se nesta pesquisa mapear a presença dos parques na 
RMB e analisá-los quanto sua função de espaços públicos. Neste sentido, é escolhido como estudo de caso, o Parque Municipal Antônio Danúbio
Lourenço da Silva, que deveria ser um dos principais espaços verdes para a população de Ananindeua/PA, situado na Rodovia BR-316, possui fácil 
localização, no entanto a área do parque encontra-se degradada, apresentando problemáticas de infraestrutura e socioambientais. O espaço não 
possui manutenção desde 2011, e nem projetos previstos para abrigar novos usos e/ou de reforma de seus equipamentos. Considera-se importante 
analisar o projeto arquitetônico e paisagístico do parque e avaliar seu estado de conservação, a fim de subsidiar diretrizes para requalificação do 
parque, visando restabelecê-lo como ponto de encontro da população e local de preservação ambiental.

E-mail: monique.leao@live.estacio.br

Aluno: Cleison Matheus Correa de Moraes Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES
Aluno: Tamirys Padilho Alves Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Ambiental

Título ANÁLISE AMBIENTAL E ESPACIAL DAS QUEIMADAS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 2018 E 2019

Docente orientador: Clístenes Pamplona Catete

RESUMO
As queimadas são um dos principais problemas ambientais enfrentados pelo Brasil, com destaque para a floresta Amazônica, uma vez que as emissões 
dos gases resultantes da queima da biomassa geram inúmeros problemas a saúde humana e ao meio ambiente. Neste contexto, o geoprocessamento 
como ferramenta que integra dados oriundos de sensoriamento remoto, pode proporcionar uma visão geral da distribuição temporal, espacial e 
identificar padrões dos incêndios florestais em diferentes escalas, assim como relacionar fatores ambientais relevantes. Diante disso, o objetivo 
principal deste projeto é a elaboração de análises espaciais e ambientais dos focos de queimadas no estado do Pará, relacionando com áreas de 
interesse público como as unidades de conservação e as terras indígenas, no período de 2018 a 2019. Para isso, serão utilizados dados: do 
INPE/PRODES (desmatamento) e banco de queimadas, além disso, de cartografia do IBGE, do ICMBIO (unidades de conservação), da FUNAI (terras 
indígenas), de pluviometria e temperatura do INMET e outras fontes secundárias (livros, revistas, sites especializados). O processamento, análise e 
interpretação dos dados, serão executados no software ArcGIS Desktop 10.1/TerraView/QGIS. Com destaque para a realização de inferências 
espaciais, utilizando o método de interpolação matemática Inverse Distance Weighted (IDW), ou simplesmente, em português, ponderação do inverso 
da distância com propósito de realizar uma grade regular de pontos e o algoritmo Zonal Statistics as Table, com propósito de obter os valores médios 
relacionados do ponto de queimada com as variáveis ambientais. A partir das análises dos focos de queimadas, pretende-se atingir aos seguintes 
resultados: Elaborar um banco de dados de focos de queimadas e variáveis ambientais (temperatura e precipitação) do estado do Pará; Exportar os 
dados para um ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG), para realizar análises e distribuição espacial; Confeccionar mapas de distribuição 
e análise espacial dos focos de queimadas nos municípios do estado do Pará; Gerar mapas temáticos das relações dos focos de queimadas com 
Unidades de Conservação e Terras Indígenas e Verificar se há correlação entre focos de queimadas e desmatamento. Desta maneira, após a pesquisa 
serão identificadas áreas mais suscetíveis a queimadas no estado do Pará e sua relação com meio ambiente. Portanto, esse estudo poderá nortear o 
poder público, para as ações de fiscalizações ou mesmo medias preventivas para evitar possíveis queimadas de grandes áreas naturais de florestas.
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Título PRODUÇÃO DE FARINHA A PARTIR DE RESÍDUO DA AGROINDÚSTRIA DO PALMITO DE AÇAIZEIRO

Docente orientador: Ronaldo Magno Rocha

RESUMO
O extrativismo da palmeira de açaizeiro (Euterpe oleracea) é uma modalidade nova na produção de palmito. Nos últimos anos a industrialização do 
palmito em conserva contribuiu para a geração de uma grande quantidade de resíduos, compostos por material fibroso das folhas e das bainhas 
foliares. Apesar deste aumento da produção não existe informação disponível até o momento sobre o aproveitamento da totalidade desses resíduos 
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para a alimentação humana. O aproveitamento dos subprodutos da agroindústria diminui os custos da produção, aumenta o aproveitamento total do 
alimento e reduz o impacto que esses subprodutos podem causar ao serem descartados no ambiente. Os resíduos serão transformados em farinhas e 
posteriormente avaliados quanto às características nutricionais, a fim de investigar o potencial de utilização na indústria de alimentos e verificar a 
possibilidade de aplicação no desenvolvimento de biscoitos ricos em fibras, aceitáveis pelo consumidor. A produção de farinha, à partir das bainhas 
residuais de açaizeiro, como um subproduto industrial, por exemplo, torna-se alternativa para a minimização de resíduos. Para obtenção da matéria 
prima, as bainhas residuais resultantes do processamento do Palmito de Açaizeiro, serão obtidas em uma Indústria Comércio de Conservas, zona 
urbana, Barcarena-Pará/Brasil e transportadas para o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Pará (LACEN/PA), em Belém-Pa. O Projeto 
será desenvolvido e sua viabilidade econômica financeira em consonância a viabilidade sustentável.  Agregar valor a um produto e ainda tornar uma 
alternativa de renda para as comunidades tracionais e acima de tudo ofereça mais opções de consumo a população e contribuir de forma sustentável 
para o equilíbrio do meio ambiente.
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Título VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE CAIXA RECICLÁVEL PARA SEPARAÇÃO DE ÁGUA E ÓLEO

Docente orientador: Daniel Alvino Mesquita

RESUMO
Tem-se conhecimento de que há um problema no descarte final de óleos e graxa, visto que constantemente, residências, lanchonetes, oficinas, lava 
jatos descartam de qualquer forma, não se preocupando com a poluição causada por eles. Tal produto é uma mistura de substância (ácidos graxos 
insaturados), que geralmente, contém diversos tipos de aditivos que, em altas concentrações, potencializam seus efeitos contaminantes, além do 
mais, não apresenta solubilidade na água, pois a água e polar e os óleos são apolares, desta forma não ocorre a sua dissolução, consequentemente os 
dois ficam separados em virtude da diferença de densidade. Essa camada prejudica a entrada de luz e de gás oxigênio, ocasionando a indisponibilidade 
de oferta de oxigênio para fauna aquática, além de provocar impactos ambientes no solo, no clima em estrutura pública. Desta forma o presente 
projeto tem por objetivo avaliar a viabilidade de implantação de caixa separadora de água e óleo em empreendimentos comerciais de pequeno porte, 
as quais serão fabricadas com materiais totalmente recicláveis e acessíveis, com um custo mais razoável, socioambiental e de qualidade visando a 
sustentabilidade, consequentemente a redução quantitativa e qualitativa de resíduo sólido no meio ambiente. Para tanto serão analisadas as 
eficiências das caixas separadoras de óleo. Para o desenvolvimento da pesquisa serão construídas no laboratório da Faculdade Estácio Belém, 
protótipos com material reciclado, e posteriormente serão selecionados os estabelecimentos, como exemplo, oficinas de carro, moto e lava jato, locais 
que lidam com a dificuldade de equacionar a problemática do descarte adequado do óleo. Dessa forma promover um vínculo com o desenvolvimento 
sustentável, já que dessa forma irá contribuir no combate de problemas ambientais causados pelo despejo incorreto de água poluída com óleo 
diretamente nos corpos receptores, e ainda fazer uso de materiais que poderiam se tonar lixo em uma ferramenta de custo baixo e de suma 
importância ambiental. O produto final da caixa, óleo, poderá ser disponibilizado para ser reciclado na produção de biodiesel, produção de sabões, 
produção de tintas e óleo massa de vidraceira.
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Título APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS UTILIZANDO FILTRO ECOLÓGICO

Docente orientador: Daniel Alvino Mesquita

RESUMO
O projeto tem como objetivo reutilizar a água da chuva para reabastecer caixas d’águas, poços, etc. e filtrá-la com o intuito de torna-la utilizável para o 
ser humano (lavagem de roupas, utensílios domésticos e comerciais, higienização, e até mesmo, se possível, para o consumo em si), sendo tratada, 
para isso. Pois, percebe-se que a água é um recurso necessário para a vida humana, animal e vegetal, e também limitado e escasso, por isso, essa 
iniciação científica deseja tornar esse projeto real. Tem-se conhecimento de que há um problema na sua redistribuição hidrológica, ou seja, nem todas 
as casas são abastecidas, ou a pressão é muito baixa devido a sua localização geográfica, fazendo com que a água não chegue em alguns pontos da 
cidade. Por isso, vimos necessário a utilização de uma bomba hidráulica para que essa situação seja resolvida, com estudos sobre a eficiência dessa 
bomba, é possível consertar. Além de ajudar essas pessoas, principalmente moradores em áreas ribeirinhas, ou locais muito íngremes, podemos 
melhorar a eficiência e qualidade de comércios agrícolas ou que trabalham com plantações e produtos alimentícios, trazendo melhor renda per capita. 
Estudando esses recursos e analisando-os bem, tem-se a impressão de que o custo financeiro será muito alto, e que nem todos teriam acesso. Porém, 
os estudos foram qualificados e verificados com o intuito principalmente da população de baixa renda e que mais precisam, por isso o projeto leva em 
consideração os gastos e a economia. Como? Com o melhoramento da eficiência da bomba e seu baixo recurso utilizando energia sustentável e 
natural. Além de que a capitação da chuva pode ser individual sendo colocada nas casas para seu próprio consumo, mas podendo também ser geral 
para empresas que trabalham com isso. Isso diminuiria o custo, desmatamento de reservas naturais e ecológicas, a dificuldade em locais incapacitados 
de ter indústrias próximas. Em relação ao desperdício de água potável, a utilização através da implantação desse sistema de captação de água das 
chuvas para aproveitamento na limpeza de colégios por exemplo, por haver uma grande área nos telhados, seria uma solução.
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Título APLICAÇÃO DA GESTÃO DA MANUTENÇÃO BASEADO NOS CONCEITOS DO RCM (MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE) NA 
INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO

Docente orientador: Suhelem Cristina Pinto Vieira

RESUMO
A manutenção é um conjunto de atividades que objetiva garantir o funcionamento adequado das máquinas e instalações utilizadas num processo 
produtivo, permitindo que este alcance seu máximo rendimento (OLARTE et al., 2010). Em vista disso, o estudo das estratégias e metodologias de 
gestão da manutenção aplicadas a empresas de diferentes áreas, contribui na redução do tempo de parada das máquinas e consequente redução nos 
custos gerados pela indisponibilidade do serviço ou produto desejado (PASCHOAL et al., 2009). De acordo com a ABRAMAN, em torno de 53% das 
empresas não medem a disponibilidade dos seus ativos e 81% não sabem a confiabilidade dos ativos para o próximo ano. Isso se reflete ainda em uma 

E-mail: suhelem.vieira@estacio.br

ESTÁCIO BELÉM Página 17 de 278



alta porcentagem de manutenção corretiva, cerca de 30% das manutenções efetuadas, mesmo com inúmeras técnicas sendo desenvolvidas e 
aplicadas na Gestão da Manutenção, o que eleva sobremaneira o orçamento para manutenção. Novas metodologias vêm sendo desenvolvidas, 
redimensionadas e redirecionadas, sempre no intuito de tornar os processos cada vez mais eficientes e eficazes contribuindo para eliminação de 
perdas tornando o processo enxuto, a fim de garantir uma maior rentabilidade e qualidade do produto entregue. Segundo Fogliatto e Ribeiro (2009), é 
possível distinguir duas metodologias de gestão da manutenção, sendo a manutenção centrada em confiabilidade. De acordo com a NBR 5462 (ABNT, 
1994), “Confiabilidade é a capacidade de um item desempenhar uma função requerida sob condições especificadas, durante um dado intervalo de 
tempo”. Portanto, o aumento da confiabilidade do sistema produtivo apoiando-se na manutenção adequada dos equipamentos é indispensável para 
impulsionar a qualidade e a rentabilidade nas empresas. Adotar um método de manutenção ágil e que amplie o controle de qualidade se reflete na 
tendência nacional e mundial. Ainda de acordo com a ABRAMAN, a aplicação da RCM (manutenção centrada na confiabilidade) cresceu em torno de 
15% nos dez últimos anos. Isso se deve à patente necessidade de manter a produtividade alta. A Manutenção Centrada na Confiabilidade é um 
método estruturado para estabelecer a melhor estratégia de manutenção. Essa metodologia reúne, de maneira equilibrada, as melhores técnicas de 
manutenção. Ao garantir a confiabilidade e disponibilidade de itens considerados críticos para a produção de uma empresa, certamente, a RCM surge 
como uma excelente estratégia de gestão de ativos dentro de uma companhia. 
A proposta de aplicação da metodologia RCM e das ferramentas e diretrizes da manutenção preditiva e manutenção produtiva total, no caso deste 
projeto, em uma empresa do ramo de panificação, auxiliam na identificação dos possíveis gargalos que possam estar sendo provocados por falhas, 
defeitos e tempo excessivo nas manutenções realizadas em equipamentos que compõe a cadeia produtiva do processo do setor avaliado que resulta 
na elaboração e, posteriormente, na implementação de um plano de gestão de manutenção que atenda às necessidades e valores da empresa em 
estudo. A MCC impulsiona esta pesquisa devido a sua abordagem prática e racional, que permite ser aplicada seguindo etapas que garantem questões 
básicas. Essas questões são baseadas no modelo de Moubray (1997) apud Fogliatto e Ribeiro (2009) sendo: definir as funções e padrões de 
desempenho; como os equipamentos podem falhar; causas de cada falha funcional; o que acontece quando cada falha ocorre; de que forma cada 
falha interessa; como prevenir cada falha e o que deve ser feito quando não existe uma atividade proativa pertinente. Com isso percebe-se como a 
MCC pode auxiliar na gestão da manutenção de uma empresa, especialmente a do objeto da pesquisa. Desse modo, o objetivo dessa pesquisa é a 
introdução de práticas da MCC em uma panificadora de médio porte, como meio de melhorar a competitividade no mercado.
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Título APLICAÇÃO DOS CONCEITOS DA ENGENHARIA DE MÉTODOS EM UMA INDÚSTRIA DE ENVASE DE ÁGUA MINERAL: ESTUDO DE CASO NO 
SETOR DE FATURAMENTO DA EMPRESA

Docente orientador: Wanessa Tarão Mendes

RESUMO
A busca por diferenciação devido à alta competitividade dentro dos mercados faz com que empresas concentrem seus esforços para reduzir seus 
custos e melhorar sua produção. A retenção dos clientes torna-se fundamental para o sucesso da empresa. Para Araújo (2006), as empresas com o 
intuito de obterem excelência organizacional e atentando-se para o mercado cada vez mais competitivo, têm aliado a melhoria contínua à abordagem 
por processos Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas empresas é a melhoria de seus processos através da eliminação dos movimentos 
desnecessários, racionalizando-os e consequentemente, aumentando a sua produtividade do operador e o aperfeiçoamento de seu atendimento, 
através do cumprimento de prazos. Torna-se de suma importância analisar os processos produtivos, uma vez que identificando os gargalos existentes 
pode-se aumentar a capacidade produtiva. Krajewski, Ritzman e Malhotra (2009) abordam que a análise de processos se inicia quando é identificada 
uma nova oportunidade para se aperfeiçoar os processos e seu término acontece quando o processo é melhorado e assim, cria-se um ciclo contínuo 
de aperfeiçoamento. Dessa forma, torna-se viável um estudo de tempos e movimentos, uma vez que com o tempo de execução das atividades 
cronometrado, facilita a identificação de gargalos e melhoria dos processos produtivos. Para Barnes (1977), a matéria de tempos e movimentos 
caracteriza-se por um estudo sistemático dos sistemas de trabalho, desenvolvendo o sistema e o método preferido, usualmente aquele de menor 
custo, padronizando esse sistema e método, determinando o tempo gasto por uma pessoa qualificada e devidamente treinada e orientando o 
treinamento do trabalhador no método preferido. Este estudo ocorre da união das ferramentas de medição do trabalho desenvolvidas por Taylor e da 
sistematização dos movimentos dos trabalhadores desenvolvida por Gilbreth. O objeto de estudo é definir a melhor e mais econômica maneira de 
otimizar a produtividade, visando a medição do tempo de execução, a padronização dos métodos, e consequentemente, dando assistência e 
treinamento com novo método. Neste trabalho serão identificadas as etapas e realizadas as cronometragens no setor de faturamento da empresa, 
para então, com aplicação dos conceitos da engenharia de métodos, identificar os pontos onde possam ser propostas melhorias para atender à 
necessidade da empresa e também alcançar uma melhor performance do operador.
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Título DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE MANTA TÉRMICA DE BAIXO CUSTO (MODELO SACO DE DORMIR), ATRAVÉS DE REUTILIZAÇÃO DE 
MATERIAIS DE DESCARTE, DIRECIONADA AO ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DE MORADORES DE RUA

Docente orientador: Wanessa Tarão Mendes

RESUMO
Segundo o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 2015, se estima que o Brasil tenha pouco mais de 100 mil pessoas vivendo em situação de 
rua. Para a Constituição Brasileira, Decreto 7.053/2009, é considerado, população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui 
em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia ou domicílio convencional e regular. 
Ainda que pessoas em situação de rua possam integrar uma zona de assistência, formar uma rede social entre os pares na mesma condição e pessoas 
que oferecem ajuda ocasional, essa população encontra-se em uma situação de flutuação na tessitura social e povoam seus interstícios sem encontrar 
um lugar designado e reconhecido. Inserem-se, frequentemente, em situações de violência e morte, ocupam condição de não acessibilidade a 
condições de vida digna, vivendo com base em pobreza extrema, destituídos de direitos, de estruturas básicas de sobrevivência. (BOTTI, CASTRO, 
SILVA, ET AL), 2010. Infere-se dos dados citados anteriormente, que o cotidiano dessas pessoas beira o desumano, por esse motivo, é de extrema 
importância realizar projetos relacionados a políticas públicas voltadas para essa parcela da sociedade. Para isso, o presente trabalho tem como 
objetivo o desenvolvimento de protótipo de manta térmica de baixo custo (modelo saco de dormir), através de reutilização de materiais reutilizáveis, 
direcionada ao atendimento de necessidades de pessoas vivendo em situação de rua. A reutilização de materiais que sustentáveis tornam o projeto 
economicamente viável, pois possibilita que a produção do protótipo seja de baixo custo, fazendo assim com que o mesmo se diferencie de produtos 
que possam ter a mesma funcionalidade e que são atualmente encontrados no mercado. A pesquisa terá como metodologia o desenvolvimento do 
protótipo através de pesquisas bibliográficas e de campo, onde são coletados materiais como embalagens de tetra pak, que é utilizada como 
recipiente para leite ou suco, que exercer a função da manta térmica (FERNADES et al. (2013); o náilon de guarda-chuvas descartados como 
possibilidade de material que atendesse tanto as especificidades técnicas quanto os princípios sustentáveis, por ser um tecido impermeável e 
resistente (ARAÚJO, Roberto e FREIRE, Karine), 2016 e a fibra do açaí que segundo (Bledzki; Gassan, 1999; Martins; Joekes, 203), que possui como 
principais vantagens: o baixo custo; baixa abrasividade; baixa densidade; baixo consumo de energia; propriedades mecânicas e termoacústicas 
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adequadas, onde a fibra será utilizada para o acolchoamento do protótipo. Através dessa pesquisa busca-se assistir a parcela da sociedade que mais 
necessita utilizando um produto economicamente viável e desenvolvido de forma sustentável.
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Título DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE DE MANUFACTURING RESOURCES PLANNING (MRP) PARA AUTOMATIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE 
MATERIAIS E PROGRAMAÇÃO DE PRODUÇÃO EM UMA EMPRESA EXPORTADORA DE AÇAÍ NO ESTADO DO PARÁ

Docente orientador: Suhelem Cristina Pinto Vieira

RESUMO
O presente projeto propõe uma pesquisa e desenvolvimento de um software de MRP (Planejamento de Necessidades de Materiais), para ser aplicado 
em uma empresa de açaí na região Belém do Pará. O MRP é um sistema computorizado de controle de inventário e produção que assiste a otimização 
da gestão de forma a minimizar os custos porém, o desafio diário de garantir que os materiais estejam disponíveis no momento certo para produção, 
sem criar um estoque de segurança enorme e gerar excesso de inventário para a empresa. O software será composto pela estrutura do produto, 
tempo de reposição, tempo de fabricação, tamanho do lote de fabricação, tamanho do lote de reposição, estoque segurança. Por meio destes itens, o 
MRP garante uma previsão do estoque de forma exata; além disso, ele busca determinar o tempo que essas matérias primas precisam estar 
disponíveis para manter os níveis de produção, de forma a atender o lead time prometido ao cliente. O desenvolvimento do programa se da a partir da 
exploração do produto final, o qual vai ser gerado um organograma de toda as matérias que compõe a polpa de açaí. Próxima etapa será proposto 
melhor método para criação de um algoritmo baseado no Planejamento de Necessidades de Materiais; escolher uma linguagem de programação mais 
difundida no mercado e ser múltipla plataforma; escolher sistemas Gerenciamento de banco de dados que vai comunicar com a interface para 
armazenamento dos dados das próximas produções, essas são as principais ferramenta para o software ter um bom desempenho e que possa ser 
utilizada pela equipe de produção no planejamento das operações da fábrica. O aplicativo deve usa as ferramentas que será  ideal não só para reduzir 
os custos gerados pelo estoque, mas, também, para otimizá-lo. Além disso, o sistema oferecerá um tempo de resposta que pode ser facilmente 
visualizado, sobretudo quando é necessário fazer um replanejamento ou alteração nas informações. Vale ressaltar que o método pode facilmente ser 
adaptado e aplicado em empresas industriais de outros segmentos que utilizem o MRP. Contudo garantir um bom resultado está ligada ao bom 
planejamento, programação e controle de todo o processo de produção. Desse modo, o aplicativo será mais uma ferramenta que auxiliará a melhoria 
dentro do sistema de produção da empresa; levando a melhorias significativas no seu desempenho, como redução dos estoques e maior lucro na 
empresa.
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Título ESTUDO DE PREVISÃO DE DEMANDA EM UMA EMPRESA DO RAMO NÁUTICO E AGRÍCOLA LOCALIZADA EM BELÉM-PA

Docente orientador: Ana Carla Pereira da Silva

RESUMO
A previsão de demanda é uma das áreas mais elementares da Engenharia de Produção, pois é marco inicial de todo o estudo em planejamento e 
controle da produção nas organizações. Estas, com o aumento dos níveis de competitividade no mercado, tem sido obrigada a diminuírem seus custos, 
consequentemente seu nível de estoque. O desafio é prever com a maior precisão possível qual a quantidade requerida de cada produto e o momento 
certo em que o mesmo será necessário. É nesse sentido que a Análise de Previsão de Demanda vem sendo utilizada como ferramenta para diminuir a 
distância entre a necessidade e a disponibilidade de estoque. O projeto propõe a uma empresa que atua no ramo náutico e agrícola, localizada na 
região de Belém-Pa, uma pesquisa e desenvolvimento de um estudo de demanda para obtenção de melhores resultados visando mais rentabilidade e 
diminuição de custos de armazenagem usando ferramentas como; análise abc e previsão de demanda. Essa demanda por bens e serviços não será a 
mesma durante todo o ano e isso tem haver com a forte sazonalidade da região, por isso é necessária uma análise de fluxo de vendas e um estoque 
bem planejado para que a empresa cumpra o atendimento integral da demanda. Usando a Curva ABC que é um método de classificação e 
agrupamento de itens, com base em sua importância, para a geração de receita e lucratividade de uma empresa. Estoques mais coerentes com a 
demanda; Como um dos aspectos está ligado ao giro dos materiais, as análises passam a direcionar o setor de compras para investir mais na compra 
desses produtos. Com isso, a demanda dos clientes passa a ser melhor atendida. Se, como mostrado anteriormente, a Curva ABC faz com que o 
estoque seja mais coerente à demanda, consequentemente isso ajuda reduzir seu índice de rupturas, que ocorre quando uma venda deixa de ser 
realizada pela falta do item no estoque. Sem falar que o índice de excesso de produtos em estoque diminui, o que, por consequência, também reduz 
as perdas que podem ocorrer em decorrência de obsolescência ou perecibilidade, por exemplo. Devido à maior assertividade nas aquisições, o capital 
de giro passa a ser melhor empregado, sendo utilizado para a compra dos produtos que realmente são necessários.

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

Aluno: Anderson Paes Farias Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/IES

Título EXTRAÇÃO DE ÓLEO DE CUPUAÇU POR SOLVENTE QUÍMICO E POR PRENSA HIDRAÚLICA PARA ELABORAÇÃO DE DETERGENTE ORGÂNICO

Docente orientador: Diana Mônica da Silva Furtado

RESUMO
O cupuaçu (Theobroma grandiflorum, família Malvaceae) é uma fruta da região amazônica do Brasil, extensamente explorada por pequenos 
produtores rurais. Essa fruta é popular em sua região de origem, região norte, e no nordeste, porém conhecido em todo país por suas diversas 
aptidões, podendo ser reaproveitada. Possui uma cadeia produtiva muito importante, principalmente para pequenos produtores rurais. A forma mais 
utilizada por esta fruta é o uso das cascas e sementes para compostagem, a polpa para picolés, geleias, sucos, sorvetes, doces e iogurtes, e o uso 
apenas da semente para a obtenção do “cupulate” (chocolate das amêndoas do cupuaçu) que vem se mostrando bem promissor. Ainda sobre as 
sementes do cupuaçu, pode-se extrair o óleo para produção da manteiga de cupuaçu, e vem se tornando cada vez mais popular a utilização em 
pequenas e grandes indústrias de cosméticos devido a presença de benefícios extremamente interessante para saúde da pele e cabelo. No entanto a 
extração do óleo não é incentivada entre os produtores e feirantes, que desta forma, descartam as sementes e cascas, em grande quantidade no meio 
ambiente, desperdiçando a oportunidades de renda e causando sérios impactos ambientais, devido ao seu tempo de degradação de seus descartes. 
Assim, com a finalidade de dar uma destinação a esses resíduos gerados pelas agroindústria, feirantes e a própria população consumidora, pretende-
se através dos métodos de extração por prensas hidráulicas e solventes químicos, extrair o óleo do caroço do cupuaçu, para dar novos destinos a esse 
resíduo, como o detergente orgânico, originado por um resíduo de uma fruta da região; gerar parcerias com as cooperativas e indústrias de extração 
de polpas de frutas para incentivar para o reutilização dos seus descartes e conferir qual o melhor método extrator de óleo de sementes: A extração 
(por prensa hidráulica) onde esse tipo de extração é um processo muito utilizado atualmente para extração em pequena escala, para atender 
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demandas locais de cooperativas, pequenas produções ou pela extração (por solvente químico) o qual será utilizado como solventes, metanol e álcool 
comercial (álcool 70GL), para investigar qual o extrator o mais rentável, para que, desta forma, seja possível alcançar, a diminuição dos resíduos 
gerados pelas agroindústrias e etc, a obtenção de novos produtos de descartes e a diminuição dos impactos ambientais ocasionados por esse processo 
de produção.

Aluno: Mylenna Rosa Pinto Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jônathas Rosa Pinto Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica

Título ANÁLISE DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE GANHOS COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO 
DA ESTÁCIO BELÉM

Docente orientador: Rildo César Dias Arrifano

RESUMO
A maior parte do consumo de energia elétrica no Brasil se dá nos sistemas de refrigeração de ambientes. Portanto, estudar estes sistemas possibilita a 
compreensão do comportamento dos condicionadores de ar em relação ao consumo de energia elétrica, bem como os desperdícios a eles associados.  
Desta forma, o uso correto destes equipamentos pode proporcionar reduções significativas no consumo de energia elétrica das edificações nas quais 
estes estão instalados. Baseado nisso, o presente trabalho tem por objetivo um estudo teórico do sistema elétrico e eletrônico dos condicionadores de 
ar, bem como do monitoramento do sistema de refrigeração e das condições de temperatura dos ambientes em que o sistema central de ar está 
inserido. Serão utilizados diversos equipamentos para a análise e obtenção de dados, tais como multímetro, termômetro infravermelho e tacômetro 
digital óptico a laser (medidor de rotação RPM). Todo este aparato experimental, está devidamente instrumentado para a coleta eficiente dos dados 
necessários para a realização do estudo. Desta forma, após a obtenção dos dados, será realizada uma análise minuciosa dos mesmos, a fim de se obter 
melhorias no sistema por meio de seus valores e possíveis falhas encontradas em determinados modelos ou marcas de condicionadores de ar da 
instituição. Com os dados adquiridos nos processos de monitoramento, o planejamento para a melhoria e manutenção dos sistemas se torna possível, 
até mesmo para uma implantação, no futuro, de sistemas automatizados para o melhor uso do equipamento, desligando e ligando-os em horários 
programados para o uso do espaço (como por exemplo nas salas de aula) ao qual está alocado o aparelho. A qualidade de funcionamento dos 
aparelhos de ar condicionado da instituição reduzirá significativamente o seu consumo de energia elétrica, isso levando em consideração o 
funcionamento dos aparelhos nas condições e horários devidamente estabelecidos, reduzindo as falhas dos sistemas elétricos e eletrônicos e os 
demais que envolvem os aparelhos em questão, minimizando os custos devido ao desperdício e possibilitando a geração de lucros para a instituição e 
melhorando os ambientes de aula para os alunos e professores.

E-mail: rildo.arrifano@estacio.br 

Aluno: Carlos Renato Portela Gomes Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Filipe Mateus Rebelo Moura Curso do aluno: Engenharia de Controle e Auto Situação: PIBIC/IES

Aluno: Alexandre Brito Bonates Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/CNPq

Título ESTUDO DE PARÂMETROS ELÉTRICOS E MECÂNICOS DE CONDUTORES DE ALTA TENSÃO

Docente orientador: Marcelo Nunes de Lima

RESUMO
Entre os problemas enfrentados pelas companhias de distribuição de energia elétrica em áreas urbanas servidas por linha aéreas, estão os defeitos nos 
condutores a ruptura de cabos causados vários fatores. Os fios dos cabos energizados de alta tensão por exemplo colocados no topo dos postes, 
usados para distribuição de energia elétrica ao sofrerem algum tipo de avaria, podem ocasionar múltiplas consequências, devido ao enfraquecimento 
ou à ruptura do cabo, desde a interrupção de fornecimento de energia até acidentes fatais causando choque elétrico em pedestres, outros problemas 
também são relacionados aos cabos de linha de transmissão. Fato este observado e com a ideia de entender até quanto um cabo de alumínio com 
algum tipo de defeito poderia suportar levando em consideração seus parâmetros operacionais, sendo estes defeitos causados por requisitos elétricos, 
mecânicos ou de interferências. Para dar início ao planeamento realizaremos o estudo detalhado sobre a atual situação energética do Brasil. 
Posteriormente o estudo dos condutores de alumínio nu em geral, abordando processo de fabricação em que será descrito todo o processo de 
fabricação dos condutores mencionando máquinas e atividades necessárias para chegar ao produto final, a formação onde iremos avaliar e fazer breve 
descrição dos condutores elétricos mais utilizados atualmente mencionando suas propriedades físico-químicas, aplicações e parâmetros necessários, 
estudaremos características de operação e falhas, como por exemplo quais as falhas mais comuns e defeitos atrelados a condutores de alumínio de 
liga 1120, e também pesquisaremos o motivo destas falhas e defeitos. Com a obtenção dos experimentos disponibilizados pela empresa atuante no 
cenário de condutores elétricos, serão estudados e descritos todos os ensaios realizados, detalhando o procedimento feito em laboratório e materiais 
utilizados, sendo assim, avaliaremos os resultados obtidos e os ensaios feitos, descrevendo-os e criando um banco de dados para posteriormente 
realizar as análises mais específicas, assim chegando a conclusão desejada de apontar qual condutor respondeu melhor aos ensaios e com isso 
promover uma melhor atribuição a este em instalações elétricas, assim reduzindo gastos necessários para a instalação ou expansão das linhas e 
abrangendo conhecimento de acadêmicos e empresas atuantes neste seguimento.
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Aluno: Diego Mourão Leal Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Cassia Garcia Barbosa Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lucas de Souza Nascimento Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Clayton Hendrik Oeiras Alves Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário

Título FERRAMENTA DE ANÁLISE DE ÓLEO EM TRANSFORMADORES UTILIZANDO REDE NEURAL

Docente orientador: Larissa Luz Gomes

RESUMO
O principal objetivo deste projeto é a criação de uma ferramenta completa utilizando redes neurais artificiais utilizando o Octave para mapear um 
banco de dados de gases gerados e estado obtido a partir da análise de óleo de vários transformadores, entende-se por ferramenta completa as que 
carregam as seguintes características: Fácil utilização, fácil entendimento e fácil análise de dados por engenheiros e gestores de manutenção. Para 
criação da ferramenta primeiro será utilizada uma base de dados de análise de óleos de transformadores com início no ano de 2015 o próximo passo 
será a modelagem de uma rede neural na ferramenta Octave no laboratório de informática Uma rede neural simples inclui uma camada de entrada, 
outra de saída com o resultado da interpretação de dados  e, entre elas, uma camada oculta. As camadas são conectadas através de nós e essas 
conexões formam uma "rede" – a rede neural – de nós interconectadas, depois de testado o algoritmo, a modelagem da ferramenta para a previsão e 
apresentação da tendência dos dados. A ferramenta irá mapear e mostrar a tendência de possíveis falhas de transformadores elétricos de potência 
como efeito corona, falta de rigidez dielétrica e sobreaquecimento do óleo. A vantagem de se usar uma ferramenta que analisa dados numéricos 
através de rede neural não sendo necessária mão de obra especializada na análise dos resultados, velocidade na interpretação dos dados e uma 
manutenção mais eficaz uma vez que o cronograma de manutenção será bem definido reduzindo custo por mão de obra emergencial, aumentando a 
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produtividade ao reduzir o número de paradas de manutenção a conservação do equipamento e a segurança no trabalho ao evitar possíveis falhas 
catastróficas. No fim espera-se obter uma ferramenta de fácil utilização que possa ser usada por engenheiros e gestores de manutenção para tomada 
de decisão de parada de funcionamento de transformadores assim reduzindo o tempo com manutenção corretiva a conservação de transformadores 
elétricos de potência.

Aluno: Hélison Jobel Carneiro Santos Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thiago Paulo da Silva Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Carlos Heverton Santos da Silva Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: João Victor Santos Brandão Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário

Título GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DA QUEIMA DE LIXO URBANO E RESÍDUOS ORGÂNICOS PRODUZIDOS NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE BELÉM/PA

Docente orientador: Anderson José Costa Sena

RESUMO
O projeto é uma proposta alternativa ao problema da quantidade excessiva de resíduos produzidos na região metropolitana de Belém PA. Sabe-se que 
todo esse lixo acumulado gera grandes transtornos para a população, dentre esses transtornos um dos principais é a propagação de doenças, o que 
atinge a população mais pobre. Em mais de um episódio a cidade de Belém já enfrentou o acúmulo de lixo pelas ruas de toda a cidade, em virtude de 
protesto da população na cidade de Marituba, para onde é deslocado todo o lixo gerado na região metropolitana de Belém. Dessa forma, esse projeto 
tem como proposta um estudo para aproveitamento de parte desse lixo que é descartado com a finalidade de geração de energia elétrica. Serão 
realizados estudos dos diversos resíduos orgânicos descartados na região metropolitana de Belém. Após a identificação dos principais resíduos, os 
estudos continuarão com o objetivo de levantar os resíduos mais eficientes para a geração de energia elétrica. Com relação a parte elétrica, serão 
feitos estudos e dimensionamento de caldeiras onde será avaliado a quantidade de lixo produzida por dia na região metropolitana de Belém, e 
também a possibilidade de uso de aditivos para melhor eficiência da queima, alcançando-se as temperaturas ideais para a geração do vapor, que 
passará por turbinas que serão acopladas a um motor gerador onde a passagem do vapor irá rotacionar as pás da turbina que por sua vez rotacionará 
o motor, fazendo com que se crie um fluxo magnético variável com o tempo que induzirá corrente elétrica nos fios condutores. De acordo com a 
produção deste vapor será feito então o dimensionamento dos geradores para a transformação final de energia elétrica, que posteriormente poderá 
ser vendida para a distribuidora local. Assim, além de se obter uma redução significativa do lixo urbano que é gerado, se faz o uso também destes 
resíduos para produção de energia através da queima da biomassa, beneficiando a matriz energética da cidade. Considerando ainda os constantes 
aumentos nas tarifas de energia elétrica da região e o quanto os custos de energia impactam na vida da população local, entende-se que os estudos 
resultantes desse projeto trarão grande benefício para a região, uma vez que atingindo os seus objetivos, ter-se-á uma forma alternativa de geração 
de energia elétrica, o que certamente contribuirá de forma bastante positiva para a comunidade.
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Aluno: Matheus Magno de Araújo Garcia Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/CNPq
Aluno: Rodrigo de Sousa Santos Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/IES
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Projeto(s) do curso: Engenharia Mecânica

Título ANÁLISE DE REDIMENSIONAMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DO TÚNEL DE VENTO

Docente orientador: Roger Barros da Cruz

RESUMO
Túneis de vento de baixa turbulência, são de fundamental importância para estudos experimentais fluidodinâmicos, em escalas menores de 
fenômenos na indústria e no cotidiano da sociedade, tais como: turbinas eólicas, cabos de transmissão de energia, aerofólios , arraste de material em 
correias transportadoras e tantos outros que envolvem o estudo do escoamento do ar. Um túnel de vento pode ser caracterizado como um 
equipamento capaz de gerar vento de baixa a alta turbulência para que se estude os efeitos do escoamento do ar na superfície de controle desejada. 
Podemos dividir um túnel de vento de circuito aberto basicamente em ventilador, câmara de expansão, câmara de acomodação, câmara de contração 
e câmara de teste. O Objetivo desta pesquisa é centrada no estudo do dimensionamento de túneis de vento, seus principais parâmetros de 
construção, comparando com o túnel de vento existente no laboratório de máquinas de fluxo da faculdade Estácio Nazaré para que se possa obter a 
devida validação documental de suas características. Caso seja constatado a necessidade de adequações no projeto executado anteriormente, os 
mesmos irão ser recomendados para que se tenha um equipamento de alta confiabilidade e segurança. Muitos autores mostram que adaptações em 
projetos de túneis de vento são existentes, devido muitas variáveis advirem de equações semi-empíricas, que dependem do tipo de túnel a ser 
projetado, material de construção, aplicação fim e outras variáveis que possam aparecer no decorrer do projeto. Uma simples réplica de um espaço ao 
outro, nem sempre representa que este equipamento possa vir a ser utilizado de forma satisfatória, devendo ajustes serem feitos e suas devidas 
correções tenham que ser comprovadas para que os estudos na câmara de teste não sejam comprometidos. Para fins de validação, será feita uma 
análise de funcionamento do ventilador, e sua respectiva curva característica de operação, para que se chegue nos pontos de funcionamento e que os 
perfis de velocidade na câmara de teste estejam devidamente adequados com o que a literatura predispõe. Além disto, faz-se necessário, um estudo 
para a construção/montagem da instrumentação de baixo custo para ensaios didáticos de determinação de perfis de velocidade em uma dimensão, 
perda de carga em dutos de ar, arraste e sustentação.
Espera-se que no final os resultados sejam condizentes com a metodologia de construção de túneis, e que os pesquisadores participantes gerem o 
documento final de operação e manuseio do respectivo túnel. Este documento será composto com as dimensões técnicas, ensaios que possam ser 
realizados de acordo com a capacidade e limitação.
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Aluno: Daniel Matta Viana Alves Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/IES
Aluno: João Vitor Parente Costa Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/IES

Aluno: Mateus Sodré do Amaral Fernandes Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/IES
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Título ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE UM GERADOR HÍBRIDO, COMO UMA NOVA ALTERNATIVA PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Docente orientador: Sérgio Henrique Monte Santo Andrade

RESUMO
Ao longo da história a energia desempenha um papel fundamental na vida do homem, seja nos primórdios de sua evolução quando sua “usina de 
força” era seu próprio corpo e sua fonte de energia eram as plantas e animais, seja na revolução industrial quando as grandes maquinas surgiram e 
com elas chegaram os combustíveis fósseis, possibilitando ao homem um grande salto no seu desenvolvimento. Segundo a primeira lei da 
termodinâmica diz que a energia não pode ser criada nem destruída, ou seja, a energia total do universo no começo será a mesma no seu fim, 
entretanto a energia pode ser transformada. E com base nesse conceito a utilização dos combustíveis fósseis entra em um grande dilema, por tratar-se 
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de uma fonte de energia finita, entretanto, o Brasil não utiliza combustíveis fósseis como fonte de energia primária para a geração de energia elétrica, 
pois, tem como sua principal usina de energia as hidrelétricas, que são responsáveis pelo fornecimento da grande maioria da energia consumida pelo 
país, embora seja uma energia “limpa” e renovável diferentemente dos combustíveis fósseis, o impacto ambiental causado pela sua construção é 
muito grande. O grande problema de depender predominantemente do sistema hídrico e que quando ele falha é necessário recorrer as termoelétricas 
que além de utilizarem combustíveis fósseis, encarecem as tarifas de energia. Diante deste problema, os olhos do mundo voltaram-se novamente as 
fontes de energias renováveis como opções parciais ou totais para resolver esta problemática e dar um novo salto no quesito energia. E no Brasil essa 
realidade não é diferente, pois, apesar de não depender diretamente de fontes provenientes de combustíveis fósseis para a geração de energia 
elétrica em larga escala, os impostos cobrados pelo consumo dessa energia são relativamente altos, tanto para pessoa física como para empresas de 
pequeno, médio, ou grande porte, que são reféns dos preços que as fornecedoras de energia impões aos seus consumidores. Vendo que as taxas de 
fornecimento de energia tem aumentado cada vez mais, com valores exorbitantes e taxas com valores relativamente altos afetando a população, e 
com as pequenas e grandes empresas como dito anteriormente não é diferente, pois mesmo possuindo um poder aquisitivo elevado comparado a um 
cidadão comum pagam as taxas de energias tão altas como qualquer outro cidadão, vendo este problema muitas empresas estão aderindo a utilização 
de fontes de energia renováveis, seja solar ou eólica dependendo da região na qual é aplicada, diante desta situação este projeto visa utilizar tanto 
energia eólica quanto energia solar para a geração de energia, ou seja, um sistema híbrido de geração de energia elétrica altamente sustentável. 
Observando os vários fatores já ressaltados, a base que concretizará o processo de produção do gerador, serão ferramentas como alguns softwares, e 
outros materiais que irão ser utilizados para a análise e construção do gerador, assim como ensaios na estrutura para confirmar sua resistência 
mecânica para sustentar o gerador.

Aluno: Jonathas Elias De Sousa Rocha Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Aldair Ferreira Souto Filho Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTUDO DE CARGAS EM UMA AERONAVE RADIO CONTROLADA

Docente orientador: Sérgio Luiz Matos da Cruz

RESUMO
O projeto é relacionado a competição SAE BRASIL AeroDesign ao qual os alunos que participam devem formar equipes que representarão a Instituição 
de Ensino Superior ao qual estão ligados. Estas equipes são desafiadas anualmente com novos regulamentos baseados em desafios reais enfrentados 
pela indústria aeronáutica como por exemplo, otimização multidisciplinar para atendimento de requisitos conflitantes, redução de peso através de 
otimização estrutural, instrumentação e ensaios em voo dos protótipos, entre outros. A competição é composta por três categorias distintas: Regular, 
Aberta e Micro, com requisitos específicos aplicáveis a cada uma destas sendo que, a Categoria Regular possui maiores restrições, enquanto as 
categorias Aberta e Micro dão maior liberdade de projetos as equipes. As avaliações e classificação das equipes são realizadas em duas etapas: 
Competição de Projeto e Competição de Voo, onde os projetos são avaliados comparativamente por engenheiros da indústria aeronáutica, com base 
na concepção e desempenho de projetos. Este projeto está relacionado a competição SAE BRASIL AeroDesign na Categoria Regular em que, o objetivo 
se encontra com a problemática de determinação das cargas atuantes no solo e no voo ao qual faz-se necessário os conceitos de aerodinâmica, 
desempenho estabilidade e estrutura da aeronave para obter o carregamento distribuído do avião. É necessário, também, uma análise do 
regulamento da competição para ter conhecimento de todas as restrições e permissões existentes. Um projeto conceitual será feito será realizado 
onde deve ser definido o modelo da aeronave e as principais dimensões que atendem ao regulamento. Após, será efetuado o cálculo das cargas 
atuantes no solo e as cargas dinâmicas de voo obtidas através do método numérico para resultados confiáveis para o projeto. O método de elementos 
finitos (MEF) irá ser utilizado pois, tem como o objetivo a determinação do estado de tensão e deformação de um sólido de geometria arbitrária 
sujeito a forças externas. Com os resultados definidos ocorrerá análises dinâmicas e estáticas e análises de tensões e deformações utilizando o 
software Inventor para uma determinação de resultado mais precisa. Com o objetivo de automatizar o processo de cálculo de dimensionamento de 
cargas, haverá a utilização do MatLab para desenvolver algoritmos e, também, com intuito de ter melhores resultados da pesquisa relacionado ao 
projeto, os ensaios de carregamento sobre a estrutura e testes de resistências feitos em laboratório serão realizados.
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Aluno: Dara Caroline da Silva Araújo Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTUDO DE MELHORIAS EM PROJETO E MANUTENÇÃO DE CORREIAS TRANSPORTADORAS

Docente orientador: Sérgio Luiz Matos da Cruz

RESUMO
O projeto de correias transportadoras (do dimensionamento ao detalhamento para fabricação e montagem) abrange etapas que se particularizam 
conforme o emprego do equipamento. As metodologias de dimensionamento mais utilizadas podem ser sintetizadas em uma rotina para melhorar a 
decisão de escolha 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. A manutenção de correias 
transportadoras tem grande importância no fluxo produtivo de uma planta industrial, principalmente nas plantas de mineração, muito presentes em 
nossa região. As ocorrências de manutenção corretiva devem ser analisadas para que possam ser evitadas futuramente, pois estas podem 
desencadear paradas não previstas ou prolongamento de paradas programadas, atingindo significativamente o fluxo de produção da planta. As 
manutenções preventivas devem ser acompanhadas criteriosamente, pois a utilização de componentes de uma correia transportadora pode ter 
características peculiares de utilização que podem criar um desvio de vida útil prevista pelo fabricante para mais ou para menos, o que pode ser 
decisivo em relação ao custo de manutenção do equipamento. É importante conhecer o estado da arte das correias transportadoras e saber quais os 
principais tipos são utilizados atualmente nas indústrias locais. Será então essencial identificar as partes de uma correia transportadora que tem papel 
mais relevante no tempo de parada e custo de manutenção, e para cada uma destas partes, verificar que tipo de monitoramento comportamental 
pode ser feito para utilizar como parâmetro para efetuar manutenção preditiva. Neste estudo serão vistas técnicas preditivas para monitorar o 
comportamento, motor elétrico e caixa de redução, além de um estudo sobre a influência do chute de alimentação na correia transportadora. Quanto 
ao chute de alimentação, este deve entregar à correia transportadora o material em uma velocidade próxima a da alimentação de forma direcionada 
ao sentido de fluxo do transportador para que o carregamento devido a transferência de material não traga problemas à correia transportadora.

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

Aluno: Milla Najla Moura Lee Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Rafael da Silva Almeida Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Caio Andrei Costa Luz Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário

Título INVESTIGAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE SOLIDIFICAÇÃO SOBRE A RESISTÊNCIA AO DESGASTE NA LIGA AL12,6%SI

Docente orientador: Arielly Assunção Pereira

RESUMO
Na indústria, são considera  veis as perdas de capital geradas por           es na linha de        o decorrentes do desgaste excessivo de componentes 
de   quinas rotativas, encarecendo, ou mesmo inviabilizando a cadeia produtiva de um item manufaturado. Tais defeitos podem relacionar-se à 
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capacidade produtiva de uma empresa, impactando diretamente na competitividade no mercado. Relaciona-se também o fato de termos a 
possibilidade de avaliar como a Caracterização mecânica e a correspondente variação de parâmetros pode influenciar na performance do material.  A 
vida u  til de uma    a ou equipamento      intimamente ligada          ncia ao desgaste, quando esta      sujeita a contato     nuo, ou intermitente. 
De maneira geral, o desgaste      presente onde    um contato  sico entre duas       cies, um exemplo   o contato que os    is do      o exercem 
sobre a parte interna do cilindro em um motor de         o, ou o contato de uma ferramenta de corte na usinagem de uma    a. O presente 
trabalho tem como objetivo principal desenvolver          es entre microestruturas de            o. Os Processos de          o empregados para a 
       o de componentes     licos a partir do estado   quido possuem      ncia direta sobre a estrutura (macro e micro) resultante da liga     lica 
desenvolvida, uma vez que os     metros macro e microestruturais     o associados  s        es   rmicas impostas durante a             o 
  lido/  quido, bem como a posteriores          es de forma com a         o de       os     nicos, com ou sem aporte   rmico.  e        ncia ao 
desgaste da liga Al- 12,6%Si solidificada direcionalmente.    m disso, este trabalho visa contribuir para a literatura      fica fornecendo      dios 
experimentais para a    -          o de propriedades     nicas, em particular a        ncia ao desgaste, controladas a partir da microestrutura de 
           o e seus     metros, gerados no processo de            o horizontal, e determinados pelas        es          micas.

Aluno: Fernando Rocha Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/IES
Aluno: Thiago Galvão da Costa Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/IES

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título DESENVOLVIMENTO LOCAL E EMPREENDEDORISMO: A VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E O POTENCIAL DE MERCADO DA FARINHA 
PRODUZIDA EM BRAGANÇA COMO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA O ESTADO DO PARÁ

Docente orientador: Kianya Granhen Imbiriba

RESUMO
A origem da tradição agrícola da zona bragantina, a qual, na passagem do século XIX para o XX, foi objeto de ações do Estado para exercer a função de 
“celeiro” do Pará, como área produtora de gêneros agrícolas para abastecimento da capital Belém e de outras regiões do estado, especialmente 
aquelas onde eram desenvolvidas as atividades de extração do látex, durante o ciclo da borracha na Amazônia. Investigar a verticalização da produção 
e o potencial de mercado da farinha produzida em Bragança como geração de emprego e renda para o estado do Pará, é o objetivo central deste 
trabalho acadêmico. Trata-se de uma análise de caso, com proposta de verticalizar a produção, agregando valor para a farinha tradicionalmente 
produzida em Bragança, no estado do Pará. Foram realizadas pesquisas bibliográficas e de campo. A pesquisa bibliográfica, através da leitura de 
produções científicas, destinou-se a compreender os principais conceitos abordados neste trabalho, tais quais a noção de desenvolvimento local e 
empreendedorismo do produto de conhecimento tradicional além disso serão analisados documentos fornecidos por alguns dos atores envolvidos no 
processo de construção do projeto de verticalização da farinha. A pesquisa de campo visara à coleta de informações sobre como o projeto de colocar a 
farinha no mercado com valor agregado diferenciado em embalagens e sabores diferenciados desenvolvido e em que estágio se encontra atualmente. 
Para aumentar as possibilidades de um novo negócio sobreviver em seus primeiros anos é necessário ter capacitação gerencial contínua, aplicar 
conceitos teóricos para adquirir experiência necessária e ter disciplina no planejamento periódico das ações. A partir dos estudos e da análise das 
informações coletadas em campo, pretende-se a concretização da proteção de produtos da agrobiodiversidade, obtidos a partir de conhecimento 
tradicional, vislumbrando os diversos aspectos que circundam o produto, capacitação dos produtores, diminuição dos atravessadores, colocando no 
mercado um produto regional, diferenciado pelo valor nutricional e sua embalagem, consequência da observação das necessidades de toda a cadeia 
produtiva da farinha e da realidade da região Bragantina.

E-mail: kianyaimbiriba@gmail.com

Aluno: DANIELLI BARROS DE SOUSA E SILVA FRANCO Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: JÉSSICA DE OLIVEIRA CHAVES Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Título OS BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR INFORMAL PARA FORMALIZAÇÃO ATRAVÉS DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Docente orientador: Adriano Teixeira Vieira

RESUMO
De acordo com o último levantamento do IBGE (2013) realizado no Brasil, sobre o setor da informalidade, observou-se que existiam mais de dez 
milhões de trabalhadores atuando na informalidade. Diante deste panorama, o governo verificou a necessidade de buscar alternativas para trazer 
estes trabalhadores para a formalidade. Com o advento da LC nº. 128/2008 surge a oportunidade para legalização dos milhares de trabalhadores que 
se encontram no mercado informal, tornando-os totalmente legalizados pela figura jurídica do Microempreendedor Individual. Neste trabalho de 
natureza descritiva e de levantamento, pretendeu-se verificar quais dos benefícios oferecidos na legislação do MEI estão trazendo os trabalhadores 
informais a buscarem a formalização. Para realizar o levantamento dos dados foram aplicados trinta questionários com trabalhadores que se 
formalizaram, sendo dois em escritórios de contabilidade listados no portal do empreendedor e vinte e oito através dos trabalhadores que se 
formalizaram entre os dias 22 e 23 de outubro de 2013, em Florianópolis, na Semana do Empreendedor Individual realizada pelo SEBRAE. Os dados 
levantados receberam tratamento qualitativo e quantitativo. Os principais resultados encontrados demonstram que: i) os principais benefícios 
motivadores para os trabalhadores informais procurarem a formalização através do MEI foram: a possibilidade de emissão de nota fiscal e a 
comprovação de renda, os direitos previdenciários, baixa burocracia e facilidades na formalização, e a redução dos impostos e as obrigações acessórias 
exigidas; ii) os benefícios considerados com maior relevância no dia-a-dia dos Empreendedores Individuais são: os direitos previdenciários, a 
possibilidade de emissão de nota fiscal e comprovação de renda, redução dos impostos e obrigações acessórias e facilidade de acesso a créditos e 
financiamentos; iii) que o perfil dos Empreendedores Informais que se formalizaram se enquadrava na faixa etária entre 31 a 40 anos, que 70% 
(setenta por cento) da amostra possuem o nível de escolaridade até o ensino médio e que 76% (setenta e seis por cento) da amostra estudada exercia 
suas atividades como informal ou autônomo antes da sua formalização.

E-mail: adriano.vieira@estacio.br

Aluno: Rodrigo Kenji Aranha Kanzaki Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/CNPq

Título SUSTENTABILIDADE E RESPONSANBILIDADE SOCIAL (PROJETO EDUCICLAR)

Docente orientador: Alessandra Liz Rebelo Carneiro

RESUMO
O projeto de Sustentabilidade EDUCICLAR (EDUCAÇÃO + RECICLAGEM) é desenvolvido pelos alunos dos Cursos AC (Administração + Contábeis) da 
Faculdade Estácio Belém, que terá início em Agosto de 2019. O projeto será formatado com os objetivos de capacitar grupos de pessoas nas 
comunidades em transformar caixas de leites/sucos e pneus em qualquer tipo de bolsas, estojos, reformar peças do vestuário, cama para animais de 
rua além de produzir peças utilitárias e artesanato em tecido. A capacitação é voltada para o processo, visando à formação de um profissional que 
compreenda o processo de produção desde a matéria-prima, passando pela tecnologia de fabricação e chegando à comercialização com cuidado 
especial pelo registro das informações, gestão coletiva, associativismo, etc. Com a proposta de ser sustentável, alunos e comunidades doaram retalhos 
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de tecidos, pneus, caixas de leites/sucos – garrafa pet e outros materiais normalmente destinados ao lixo. Esses materiais serão transformados em 
peças utilitárias e artesanatos, podendo ser comercializados em feiras locais, cumprindo a proposta do projeto de redução do lixo e geração de rendas. 
O projeto de Sustentabilidade EDUCICLAR, desenvolvido pelo cursos AC (Administração /Contábeis) da Estácio Belém,surgiu em Agosto de 2019, 
decorrente de associações de bairros, igrejas e de grupos informais de mulheres que queiram aprender a reaproveitar tecidos, para a confecção de 
bolsas, estojos, portas fraldas e bebês cangurus além de gerar uma fonte de renda/empregos diretos e indiretos em comunidades, cooperativas e ao 
mesmo tempo contribuir com a diminuição do impacto no meio ambiente reduzindo o lixo. A questão da sustentabilidade vista pelo ponto de vista 
ambiental é que certos tipos de materiais levam muito tempo para se decompor na natureza, como acontece com o plástico e pneus enquanto que 
outros além disso ainda contaminam o meio ambiente com as baterias de celulares e pilhas por exemplo. Cresce a consciência que os recursos do 
planeta são finitos e, caso não se tomem providências para o controle da poluição e do aquecimento global, é possível que em longo prazo a vida na 
terra se torne inviável. Em função deste fato, surge nos meios acadêmicos um grande interesse em torno da “Logística para Reciclagem”, que pode ser 
definida como: O processo de planejamento, implementação e controle da eficiência e eficácia e dos custos, dos fluxos de matérias-primas, produtos 
em estoque, produtos acabados e informação relacionada, desde o ponto de consumo até um ponto de reprocessamento, com o objetivo de 
recapturar valor ou realizar a deposição adequada. Hoje em dia, com o aumento crescente na produção de resíduos e no lixo oceânico, a reciclagem é 
de extrema importância. Muitos países já têm essa preocupação, apoiam programas ambientais e, consequentemente, de reciclagem. No Brasil, de 
acordo com a associação sem fins lucrativos Cempre (Compromisso Empresarial para Reciclagem), o faturamento das cooperativas de catadores tem 
sido crescente nos últimos anos e houve ganhos de produtividade, mas ainda há muito por fazer. Além de serem reaproveitados e transformados em 
novas embalagens e produtos, o conceito de reciclagem estende-se à arte e ao artesanato atribuindo maior valor ao produto artístico uma vez que 
hoje em dia, a palavra de ordem é "reutilizar".

Aluno: Gabriele Thalia Souza de Castro Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Camila Sanches Vaz Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Título TRÍCICLO PPNE PARA PORTADORES DE PARALISIA CEREBRAL: O APROVEITAMENTO SUSTENTÁVEL DO CAROÇO DO AÇAÍ COMO 
COMPONENTE DE PRODUÇÃO, VISANDO À DIMINUIÇÃO DE CUSTO E ACESSIBILIDADE DOS CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA DA REGIÃO 
PARAENSE

Docente orientador: Kianya Granhen Imbiriba

RESUMO
Este estudo teve como proposta desenvolver um equipamento com componente sustentável, o caroço do açaí, que atendesse a exigência motoras de 
indivíduos portadores de paralisia cerebral, além de promover biomecânica postural adequada, além de facilitar aos cuidadores para atividade da vida 
diária dos beneficiários em sua locomoção. O objetivo principal é diagnosticar os atores envolvidos neste processo e verticalizar a produção, utilizando 
o caroço do açaí como principal matéria-prima para a confecção e desenvolvimento do produto TRICICULO PPNE com menor custo, facilitando o 
deslocamento dos portadores com paralisia e melhoria de qualidade de vida. O levantamento bibliográfico definira os termos referentes à paralisia 
cerebral, especificando a locomoção e tecnologia assistiva no mercado, além de listar os produtos similares pelas principais indústrias do mercado 
nacional.  Pretende-se coletar dados através de aplicação de formulários aos cuidadores em locais de tratamento com parâmetros para a elaboração 
do protótipo. Os dados serão coletados nos formulários padrão para posterior análise e quantificação; e englobaram as variáveis em duas 
perspectivas. A primeira, referente às características dos clientes, sendo coletadas informações sobre o gênero, a idade e o tipo de paralisia cerebral. 
Em seguida, buscara delinear as características ideais de um produto que ao mesmo tempo atendesse as necessidades de posicionamento e conforto 
durante a atividade banho tanto dos indivíduos com paralisia cerebral. Terminada a apreciação do referencial teórico, partira para a concepção, 
planejamento e execução do modelo de protótipo do produto que utiliza o caroço de açaí como um dos produtos para sua confecção. A avaliação de 
resultados será obtida pela somatória de experiências prático-clinica da pesquisa, dos engenheiros envolvidos no projeto e a gestão como 
planejamento estratégico para penetração no mercado com diferencial sustentável, economicamente viável e tecnológico, contribuindo para que 
consumidores de baixa renda da região paraense possam adquirir e beneficiar-se do produto, como prospecção de comercialização regional, nacional 
e internacional.

E-mail: kianyaimbiriba@gmail.com

Aluno: REBECA PADILHA AIRES Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis

Título ANÁLISE DOS IMPACTOS DA TOMADA DE DECISÃO NA SAÚDE E NO DESEMPENHO DO PROFISSIONAL

Docente orientador: Silvio Tadeu Teles da Silva

RESUMO
A tomada de decisão, de forma lógica, surgiu juntamente com o homem, mas toda tomada de decisão traz consequências. Dentro de uma empresa, as 
decisões tomadas impactam todos que a compõem, este impacto pode ser nocivo tanto a saúde do profissional quanto a saúde da empresa. Dentro da 
área de gestão é  recomendado o uso do modelo de decisões estratégicas, dentro desse modelo existem diversas ferramentas para a tomada de 
decisão, mas ele é usualmente composto de 5 etapas básicas desde quando surge uma escolha até após a sua conclusão, visando o máximo de 
aproveitamento. (BERTONCINI et al., 2012) Primeiramente tem-se o problema, este surge quando se torna necessário realizar uma escolha, por 
segundo tem-se o diagnóstico onde se faz uma análise das opções de escolhas disponíveis identificando oportunidades ou ameaças, em terceiro as 
alternativas corretivas ou preventivas que propiciem um desfecho positivo ou o menos negativo possível, em quarto vem a tomada de decisão, onde 
se opta pela opção que demonstra melhor se encaixar no objetivo e por último a avaliação da qualidade dessas decisões, se alcançaram ou não as 
expectativas. (BERTONCINI et al., 2012) Tendo em vista os aspectos apresentados acima, esse projeto tem como objetivo analisar se existem impactos 
causados pela tomada de decisão que tragam prejuízos a saúde e no desempenho dos profissionais, afim de alcançar este utilizaremos como 
metodologia de pesquisa a revisão bibliográfica, neste momento iremos nos apropriar nas experiências realizadas nas áreas e identificar possíveis 
congruências com esta pesquisa. Este material de estudos será analisado para a construção de um questionário objetivo fechado, haja vista as 
características quantitativas da análise. Este instrumento será aplicado como piloto para adequação, em seguida o mesmo será encaminhado para 
diferentes profissionais da área da saúde (médicos, enfermeiros, etc). Os dados construídos serão analisados em tabelas e comparados. Em seguida, 
iremos nos apropriar dos estudos iniciais e comparar com os resultados obtidos. A análise do contexto histórico possui forte influencia nesse processo, 
para mensurar os dados utilizaremos as análises de Matriz Gut. Após a pesquisa espera-se obter a comprovação de que os gestores que tomam 
decisões levando em conta apenas o lucro e benefícios imediato sem se preocupar com os profissionais que fazem parte da empresa, acabam trazendo 
malefícios à saúde desses mesmos profissionais que refletirão no seu desempenho dentro e fora da empresa. Através dessa comprovação, melhorar a 
qualidade de vida dos profissionais e contribuir para o crescimento de empresas, além de contribuir para a comunidade científica.

E-mail: silvio.teles@estacio.br

Aluno: Beatriz Fogarolli Vieira Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Título O ENDOMARKETING COMO ESTRATÉGIA DE GESTÃO E SEU DESTAQUE COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO

ESTÁCIO BELÉM Página 24 de 278



Docente orientador: Alessandra Liz Rebelo Carneiro

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo evidenciar a importância do Endomarketing, apresenta seu uso como ferramenta estratégica empresarial capaz de 
aumentar a produtividade e agregar valores aos produtos de uma organização e destacá-lo como diferencial no mercado competitivo visto que as 
pessoas que participam das organizações desempenhando determinados papéis são fundamentais para a manutenção e crescimento da empresa.   Na 
busca dos dados foram utilizadas fontes de pesquisa bibliográficas disponíveis em mídias como ebooks, internet, além de livros, revistas e artigos 
contendo comprovações da eficiência da produção gerada pelo endomarketing. Também conhecido como marketing interno, é um tema muito 
abordado atualmente, principalmente pela sua eficiência quanto ao alcance dos objetivos organizacionais. Pode ser considerado como uma 
ferramenta estratégica que visa através da valorização das necessidades de seu público interno, garantir a satisfação dos desejos e necessidades dos 
clientes externos. O colaborador satisfeito torna-se um verdadeiro propagador da marca, transmitindo a partir de suas atitudes e informações uma 
imagem favorável para os demais públicos da empresa acrescentando que o cliente perfeito, se insatisfeito deixa de ser cliente, mas o funcionário 
perfeito, se insatisfeito deixa de ser funcionário. Pode-se dizer que o endomarketing (Saul Bekin, 1995) é o resultado dos conceitos de marketing com a 
gestão de pessoas. Disso, temas como comunicação interna, plano de carreira, boas práticas de liderança e o foco na qualidade de serviços se unem 
para trazer competitividade à organização e levar satisfação ao cliente externo, mas para se manter nesse resultado há também um trabalho interno 
para se produzir que resulta na máxima capacidade de retenção dos bons clientes e crescimento econômico. Estabelecer uma comunicação que esteja 
em harmonia com o planejamento estratégico da empresa é um meio que viabiliza o alcance dos objetivos e das metas organizacionais, por este 
motivo também estão inseridos neste projeto a importância da comunicação, seu processo e sua influência na organização para a obtenção de um 
ambiente transparente e sustentável.

E-mail: alessandra.carneiro@estacio.br

Aluno: Juliane da Luz Negreiros dos Santos Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Lucas Cardoso Lopes Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Engenharia da Computação

Título ANÁLISE E IMPLEMENTAÇÃO DE UM APLICATIVO DE GESTÃO DE PRESENÇA ESCOLAR BASEADO EM COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA 
FREQUÊNCIA DE BAIXA POTÊNCIA COM TECNOLOGIA BLUETOOTH EM DISPOSITIVOS MÓVEIS

Docente orientador: José Ricardo da Silva Ferreira

RESUMO
Os recursos tecnológicos baseados em dispositivos móveis estão acessíveis a grande parte da população brasileira tanto nos grandes centros quanto 
nas localidades rurais, ao mesmo tempo em que é constante a reclamação de professores de escolas públicas sobre a falta de recursos tecnológicos 
em sala de aula, inclusive para fazer o controle de frequência dos alunos alunos, pois ainda é utilizada a caderneta da papel. Esse descompasso entre o 
avanço tecnológico do país paralelo à precariedade do suporte ao ensino em todas as área e níveis, precisa ser tratado pela academia, enquanto 
produtora de conhecimento e melhoria para a sociedade onde está inserida, de maneira a propor soluções viáveis para problemas cotidianos, como é 
o caso do controle de frequência escolar. É possível fazer uso de recursos tecnológicos disponíveis à todas as camadas da sociedade e auxiliar no dever 
do professor em sala de aula, e na gestão da instituição de ensino, quem também precisa de um controle efetivo de frequência para responder aos 
programas sociais que destinam verbas para a educação e famílias de baixa renda de acordo com a frequência escolar. É importante salientar que essa 
dificuldade de controle de frequência atinge as instituições privadas. Portanto, propõe-se o desenvolvimento de uma aplicação para dispositivos 
móveis caracterizada por manter um conjunto de informações no dispositivo e recurso de sincronização com um servidor e, assim, garantir que o 
dispositivo do professor contenha a relação de alunos da turma, operando em sala no modo off-line e, quando se conectar à rede escola, fará a 
sincronização dos dados, registrado a frequência dos alunos no banco de dados institucional.O projeto visa desenvolver uma análise e aplicação de 
conexão via interface bluetooth entre dispositivos móveis na topologia um para muitos. A ideia central é utilizar a tecnologia bluetooth para permitir 
que um dispositivo “pai” detecte a presença de um dispositivo “filho” por meio do controle da intensidade do sinal de radiofrequência (RF). O 
dispositivo pai, no caso o notebook do professor, ou smartphone, quando ativado via App “PONTUAL” perceberá a presença dos dispositivos filhos, no 
caso os celulares dos alunos, a uma proximidade controlada por meio dos recursos de configuração do App. A análise da conexão via interface 
bluetooth é necessária para garantir que o registro seja feito apenas pela proximidade dos dispositivos sem a necessidade de pareamento, presente 
em todas as conexões bluetooth. O desenvolvimento do App deverá ocorrer a partir dessa análise para garantir o funcionamento adequado da solução 
e evitar que o recurso faça uso excessivo do consumo da carga da bateria do dispositivo, fato que ocorre quando o bluetooth é ativado. A interface do 
App deve seguir a tendência de gamificação, visto que há a necessidade da aplicação ser o mais amigável possível e deve ser garantida a melhor 
“Experiência do Usuário” que trata do conjunto de elementos e fatores relativos à interação do usuário com a aplicação, cujo o resultado gera uma 
percepção, que, neste caso, se espera que seja positiva.
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Título IMPRESSORA 3D PARA PROTOTIPAGEM RÁPIDA

Docente orientador: Anderson José Costa Sena

RESUMO
As impressoras 3D, como a sua antecessora de duas dimensões, estão se tornando cada vez mais comuns no dia a dia de indústrias, oficinas e até nas 
residências de entusiastas. Estes equipamentos são aplicados nas mais diversas áreas do conhecimento em diversas aplicações como: protótipos de 
mãos na medicina para pessoas com certos graus de deficiência, fabricação de pequenos objetos para atender aplicações em engenharia civil, 
construção de carrocerias de carros, objetos de arte etc. Na área acadêmica, como nas Faculdades, estas impressoras são bastante utilizadas para 
auxílio aos trabalhos de conclusão de cursos dos alunos e nos seus mais diversos projetos de pesquisa através da fabricação de peças adequadas e 
equipamentos específicos. Desde a sua invenção na década de 80, com o aparato de estéreolitografia, as tecnologias de produção e utilização dessas 
impressoras foram largamente aprimoradas nas últimas décadas, consequentemente aumentando a sua acessibilidade para uma boa parcela da 
população. A sua utilidade já foi largamente comprovada na criação de peças, protótipos e até produtos finais para diversos fins, sejam eles 
hospitalares, de engenharia ou de design, sem a necessidade de ferramentas industriais de difícil acesso e manuseio. Sendo uma ferramenta de 
produção bem atual e de fácil utilização, a impressora 3D tem um papel muito importante no meio acadêmico. A impressão de modelos 
tridimensionais é de interesse de inúmeras áreas do conhecimento, como a produção de peças e protótipos para a engenharia, arquitetura e design, 
pesquisa sobre os aspectos físicos e químicos da matéria-prima utilizada e até aplicações da teoria dos custos na prática. Muitas instituições de ensino 
superior do país enxergaram o potencial inovador das impressoras 3D, adotando-as em seus laboratórios e centros de pesquisa, como a UFPA, a USP e 
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a UFTPR. De fato, com a facilidade de fabricar peças e protótipos por meio da prototipagem rápida, as pesquisas científicas da área podem progredir 
com maior rapidez, sem demandar muito tempo ou recursos. Com isto em mente, este projeto propõe a criação de uma impressora 3D na Faculdade 
Estácio Belém, com o intuito de trazer os benefícios da prototipagem rápida para o ambiente acadêmico, auxiliando alunos e docentes em aulas e 
pesquisas dos diversos cursos ministrados pela instituição. Os seguintes aspectos foram considerados de antemão para delinear a escala do projeto: 
baixo custo de implementação e manutenção; baixa complexidade de implementação e utilização; capacidade de auto replicação. Em outras palavras, 
uma impressora de pequeno porte, fácil de se construir, manusear e de adquirir peças, seria ideal para a fase inicial da implantação de uma oficina de 
produção no campus da faculdade.
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Título SISTEMA AUTÔNOMO DE LOCALIZAÇÃO EM TEMPO REAL PARA TRANSPORTES COLETIVOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

Docente orientador: Eudes Danilo da Silva Mendonça

RESUMO
As tecnologias móveis se consolidaram há algum tempo no cotidiano do povo brasileiro e soluções informatizadas continuam sendo implementadas 
visando a melhoria da qualidade dos serviços disponibilizados à população. Segundo a ANATEL, em 2019, o número de acessos a serviços de redes 
móveis pessoais é de 228.881.323 sendo 15.991.512 aparelhos registrados na Região Norte do país [1]. Logo, a implementação de novas tecnologias 
em que os usuários possam acessar, via celular, informações relevantes para uso de determinados serviços faz-se necessária quando o objetivo em 
questão é focado na melhoria da qualidade dos serviços públicos. Neste sentido, as tecnologias da informação e comunicações (TIC) atuam no 
desenvolvimento dessas melhorias integrando recursos tecnológicos em prol de um objetivo comum [2]. Ao pesquisar sobre tecnologias existentes 
que possam melhorar o transporte coletivo na região metropolitana de Belém, encontram-se algumas soluções, apenas via softwares, que dependem 
de informações cedidas pelo próprio usuário, ou até mesmo que utilizam de informações datadas e não atualizadas sobre as rotas dos ônibus e a 
localização dos mesmos. A fim de proporcionar maior facilidade para a população que depende deste meio de transporte, este projeto propõe a 
implementação de um sistema embarcado autônomo de localização que atua em conjunto com um aplicativo visando melhorias no acesso às 
informações disponíveis referentes aos coletivos junto com medidas de responsabilidade social que tragam bem-estar tanto para os usuários como 
para quem trabalha diariamente nos coletivos. A proposta do projeto é implementar nos coletivos um sistema embarcado em que, por meio da 
integração de hardware e software, o rastreamento dos ônibus seja feito via GPS (Global Positioning System) de forma independente, sem que o 
usuário precise compartilhar a localização de seu aparelho, junto ao desenvolvimento de um aplicativo que forneça informações sobre o estado atual 
do trânsito, dos coletivos; e o posicionamento em tempo real dos coletivos e através da leitura de um QR code que estará na parede do ônibus, um 
usuário poderá informar quando e em que percurso está dentro de um coletivo. A cada 5 minutos o Arduino fará um teste para verificar se este 
usuário ainda está dentro do coletivo. Itens esses relacionados a responsabilidade social ajudará o tempo estimado de chegada em um ponto 
específico, facilitando assim questões acerca de controle parental. O projeto também disponibilizará ao condutor do ônibus botões específicos que 
controlem o letreiro de LED (caso o coletivo possua) em casos de manutenção, assaltos e acidentes. Dependendo da situação, o condutor acionará um 
botão específico que fará com que o sistema modifique a mensagem que está sendo apresentada na parte frontal do ônibus e envie um SMS para o 
órgão responsável somado a um código de localização que possibilitará o monitoramento em tempo real do coletivo. Para isto, o produto final 
completo deve estar apto a fornecer a localização do coletivo, que será fornecida por meio de um módulo embarcado de GPS com uma antena externa 
de fácil implementação; um módulo Wi-Fi para a autenticação do coletivo dentro do aplicativo; um módulo de botões que possam ser facilmente 
acionados pelo condutor do coletivo.
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Título SISTEMA EMBARCADO DE BAIXO CUSTO PARA O RECONHECIMENTO DA ARQUITETURA DE HARDWARE DE COMPUTADORES UTILIZANDO 
COMPARAÇÃO DE IMAGEM APLICADO NO ENSINO DE INFORMÁTICA

Docente orientador: José Ricardo da Silva Ferreira

RESUMO
O uso da tecnologia está cada vez mais presente nas partes mais diversas da sociedade, porém, ainda são considerados poucos o seu uso no ambiente 
educacional, muitos equipamentos são caros e restritos para a maioria das instituições de ensino. Desde o surgimento dos sistemas embarcados 
diversas áreas de estudos e aplicação aproveitaram os seus benefícios sendo estes acessíveis e flexíveis para criação de diferentes tipos de projetos, 
como por exemplo, temporizador de semáforos ou controle de navegação aérea.  Para isso é necessário uma estrutura inicial de hardware e software 
que seja de fácil utilização e que ofereça um certo grau de aprimoramento, como: Raspberry Pi; Arduino ou circuitos integrados. O objetivo deste 
trabalho trata do desenvolvimento de um sistema embarcado, projetado em um circuito integrado de baixo custo. O sistema será capaz de reconhecer 
a arquitetura de hardware e componentes internos em um computador diminuindo sua complexibilidade e reconhecendo as necessidades do sistema 
para o seu total funcionamento. No decorrer da pesquisa será identificado e caracterizado as todas as funcionalidades necessárias fazendo a escolha 
do hardware disponível para a realização das utilidades e objetivos estipulados.  Será feita a montagem do protótipo realizando vários testes de todas 
as suas funcionalidades e por fim a miniaturização do sistema embarcado. Um dos aspectos da pesquisa é o uso de um banco de dados de imagens e 
implementação de um software para fazer o reconhecimento de hardware através de um método de comparação, permitindo assim a identificação da 
sua arquitetura em um computador. O uso de um sistema embarcado não só pode reduzir consideravelmente o seu custo de produção mas como 
aprimorar a acessibilidade do hardware podendo ser implementado de diferentes maneiras para se adaptar ao gosto do usuário, assim, tornando 
bastante viável a sua aplicação principalmente na área educacional, por exemplo no ensino técnico. Impactando e favorecendo positivamente o 
mercado de informática utilizando a informática educacional.
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Docente orientador: Michel Pinheiro Montenegro

RESUMO
Quando queremos conhecer a história de um povo ou similar, buscamos ir até os museus que guardam artes, monumentos ou similares, porém temos 
a internet que nos permite ver e ler sobre, de forma passiva, e com pouca ou nenhuma imersão, isto tem uma consequência negativa, que é um 
possível desinteresse do estudante após seu uso. Hoje se conhece muito mais as histórias dos ‘MMORPGs’ e ‘Actions RPGs’ existentes em diversos 
jogos on-line, que a própria história de seus pais, estado, município e até bairro. Isto ocorre porque o interesse no jogo é maior, e como pode um jogo 
online gerar mais interesse que a sua história? Um dos indicadores é o grau de imersão dos jogadores neste mundo. Neste universo virtual eles 
vivenciam o que ocorre, eles gritam de alegria, choram, sentem raiva, entre tantos outros sentimentos, e tudo isto gera a imersão, a profundidade 
necessária para o interesse continuo, não a curiosidades momentâneas, mas o interesse que perdura e pode ser retro alimentado. Cito como exemplo, 
jogos como ‘Perfect Word’ que literalmente usam a história da China em seu plano de fundo, onde cada criatura e ação te leva a conhecer mais sobre 
a história deste pais, assim como o Dofus na França, traz características de seu pais de forma lúdica e imersiva. O interesse esta diretamente ligado a 
diversão e emoções e sensações variadas, e vinculadas a um foco (Objeto motivador, gatilho), é exatamente neste sentido que temos hoje a 
possibilidade de iniciar estudos a respeito disso, de tentar simular através de protótipos, ambientes que até então seriam impossíveis ou difíceis de se 
conseguir por meios convencionais. De um passeio em um museu ou ambiente histórico, as praias de Salinas até áreas de outros estados. Um 
motivador que reforça a necessidade deste tipo de estudo, é o fato das pessoas (Alunos, pais, etc.) estarem buscando cada dia mais informação em 
ambientes virtualizados de baixa imersão, como uma vista rápida em um tema, porém o conteúdo de alta imersão, normalmente passam informações 
que não batem com a realidade, por serem de forma dominante parte do mercado de entretenimento. As instituições de ensino precisam fazer parte 
deste espaço, precisam capitalizar e manter o interesse permanentemente, se valendo do que já existe, e é real. Este problema se corretamente 
direcionado, pode ser respondido com resultados efetivos, contribuindo em outras pesquisas ligadas tanto a Realidade Virtual como as de estudos 
sociais. O projeto pretende levantar estudos bibliográficos para ter base na pesquisa, gerar ambientes virtuais direcionados aos devidos testes, sempre 
com foco em algum resultado positivo, o levantamento destes resultados serão usados como indicadores para trabalhos futuros e possivelmente um 
futuro artigo. As ferramentas que serão utilizadas são gratuitas e de código livre ('Open-source') como: Krita (Pintura, desenho e edição de imagens), 
Blender (Modelagem e Escultura 3D), Godot (Engine de criação de ambientes 2D e 3D, muito usado na área de Jogos Digitais e hoje vem ganhando 
muita força e espaço no meio), InkScape (Para arte Vetorial, apesar do Krita ter recursos similares o InkScape é mais indicado ao trabalho vetorial).  
Todas as ferramentas citadas são multi plataformas (Funcionam em ambiente Linux, Windows, etc), inclusive o software de Realidade Virtual gerado 
na Godot tem como foco o uso de Celulares com Oculos Rift ou similar para iteração e imersão visual (Este caso citei como exemplo, existem outras 
situações que serão avaliadas). Este projeto basicamente garante custo zero a instituição e com grande chance de retorno social e avanço no que se 
refere a inclusão social.
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Título INVIRTUAL - INCLUSÃO VIRTUAL

Docente orientador: Michel Pinheiro Montenegro

RESUMO
Realidade Virtual hoje é usada para simular o ambiente real, buscando trazer o mesmo grau de imersão que temos neste mundo, temos avanços nesta 
área e com isto novos problemas a serem resolvidos como descobrir se é possível usar os recursos existentes em prol de pessoas com alguma 
deficiência física ou mental? Este problema se corretamente direcionado, pode ser respondido com resultados efetivos, contribuindo em outras 
pesquisas ligadas tanto a Realidade Virtual como as vinculadas a melhorias de vida de pessoas que precisem por conta de alguma limitação. O projeto 
propõe justamente a pesquisa em cima deste ponto em especifico. Um dos motivadores são a taxa atual de alunos que as instituições de ensino têm 
recebido com problemas como Autismo, problemas de Visão ou Audição, e afins que notoriamente tem seu aprendizado prejudicado e que muitas 
vezes nem mesmo sabem como devem estudar com base nos seus limitadores, e os professores mesmo lendo a respeito não entendem como lidar de 
forma tátil e pratica com isso por padrão. O projeto pretende levantar estudos bibliográficos para ter base na pesquisa, gerar ambientes virtuais 
direcionados aos devidos testes, sempre com foco em algum resultado positivo, o levantamento destes resultados serão usados como indicadores 
para trabalhos futuros e possivelmente um futuro artigo. As ferramentas que serão utilizadas são gratuitas e de código livre ('Open-source') como: 
Krita (Pintura, desenho e edição de imagens), Blender (Modelagem e Escultura 3D), Godot (Engine de criação de ambientes 2D e 3D, muito usado na 
área de Jogos Digitais e hoje vem ganhando muita força e espaço no meio), InkScape (Para arte Vetorial, apesar do Krita ter recursos similares o 
InkScape é mais indicado ao trabalho vetorial).  Todas as ferramentas citadas são multi plataformas (Funcionam em ambiente Linux, Windows, etc), 
inclusive o software de Realidade Virtual gerado na Godot tem como foco o uso de Celulares com Oculos Rift ou similar para iteração e imersão visual 
(Este caso citei como exemplo, existem outras situações que serão avaliadas). Este projeto basicamente garante custo zero a instituição e com grande 
chance de retorno social e avanço no que se refere a inclusão social.
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Título O NEGRO COMO PROTAGONISTA SOCIAL EM BUSCA DA IGUALDADE MATERIAL (REAL OU FÁTICA): ANÁLISE DO MOVIMENTO “BLACK 
MONEY” NO BRASIL COMO MATERIALIZAÇÃO DESTE PROTAGONISMO E SEUS REFLEXOS NAS RELAÇÕES ESTABELECIDAS ENTRE 
CONSUMIDORES NEGROS E FORNECEDORES

Docente orientador: Alan de Matos Jorge

RESUMO
O Movimento Black Money, oriundo dos EUA e atrelado às mobilizações de negros e negras descontentes com diversos aspectos das relações 
interraciais e fortemente segregacionistas que marcam os últimos séculos da história americana, vem ganhando cada vez mais força no Brasil. Tal 
movimento possui várias vertentes e todas elas confluem para uma valorização de negros e negras e da cultura afrodescendente derivada do processo 
forçado de migração do período colonial do Brasil. Com tal movimento, o negro apresenta-se como verdadeiro protagonista social em busca da 
efetivação da igualdade material (real/fática), isto é, ao invés de continuar aguardando passivamente que o Estado atue positivamente na concessão 
de direitos sociais substanciais, o negro age como protagonista social em busca da igualdade material. Trata-se, portanto, de um movimento social, em 
que um grupo historicamente marginalizado atua de forma substancial e efetiva com o objetivo de modificação real das condições históricas de 
desigualdade e desrespeito impostas por todo um contexto histórico e social. Dentre as várias vertentes do movimento em análise, há uma que 
impacta fortemente a seara consumerista, exigindo análise e estudo cuidadosos a fim de que a temática seja, enfim, introduzida ao campo científico. 
Observando-se este viés específico do Movimento Black Money, percebe-se que há toda uma mobilização ideológica no sentido de insuflar o mercado 
para que se volte para o consumidor negro e sua importância dentro do processo de circulação de riquezas e de interferência nas relações de 
consumo. Neste contexto, diversas empresas têm se mobilizado de modo a produzir e comercializar produtos que abarquem este nicho consumerista. 
Em outro campo, há também um crescente processo de valorização de escritores negros e negras, buscando-se difundir a produção de obras 
provenientes deste grupo étnico e que reflitam sobre suas experiências sociais. No mercado cinematográfico percebe-se um forte giro étnico nos 
últimos anos, com produções voltadas para a temática racial e com um crescente núcleo de intérpretes comprometidos com o movimento de 
reconhecimento de corpos negros neste setor. No Brasil, este movimento vem ganhando cada vez mais destaque, refletindo-se inclusive no setor de 
publicidade/marketing de empresas que até então não se preocupavam com estas questões, mas que vem percebendo o poder do consumidor negro 
e vem, por conta disso, se atentando em inclui-lo e valoriza-lo. Uma das vertentes do Movimento Black Money defende o lema “se não me vejo, não 
compro”, que repercute sobre o mercado à medida em que o força a se mobilizar para reforçar esta representatividade racial. Considerando tal 
realidade, o Movimento Black Money no Brasil demanda estudos zetéticos, a fim de se compreender o seu grau de profundidade, seus reflexos nas 
relações de consumo e como uma vertente de origem social pode contribuir na efetivação da igualdade material. Pelo exposto, esta pesquisa se 
mostra de suma importância, sendo atual e urgente para se compreender e desbravar o percurso forjado por esta ideologia e seus impactos no 
mercado nacional, seja pelo lado dos fornecedores, seja pelo lado dos consumidores negros. Pretende-se, com a presente pesquisa, analisar-se os 
contornos teóricos do Movimento Black Money; como o negro se torna protagonista social em busca da igualdade material através deste movimento; 
como essas insurgências vem impactando o mercado consumerista; como o arcabouço normativo consumerista atual pode interferir e conformar 
sobre as dinâmicas deste movimento. No que diz respeito à metodologia, será realizada pesquisa bibliográfica de autores que já abordaram, até o 
momento, o tema. Além disso, desenvolver-se-á estudo de casos envolvendo empresas que demonstram a influência do Movimento Black Money em 
seus processos internos de tomada de decisões, estratégias de marketing com foco em grupo específico de consumidores e até mesmo no processo de 
contratação de seus empregados.
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Título OS IMPACTOS DA VIRTUALIZAÇÃO E DA TECNOLOGIA À DOGMÁTICA DO DIREITO PENAL

Docente orientador: Ciro Costa Chagas

RESUMO
Esse projeto visa analisar os impactos do processo de virtualização que nossa sociedade de depara sob o crivo da dogmática penal. A comunicação na 
sociedade moderna passou por uma transformação após os grandes movimentos migratórios ao fim do século XIX, em que 25 milhões de pessoas 
deixaram a Europa para outros continentes. Este processo migratório produziu uma demanda em se mitigar distâncias físicas e transportar 
informações em menor tempo possível. Isso só foi possível através da evolução da tecnologia da comunicação. Apenas um século e meio nos separam 
das primeiras formas de comunicação à distância como o telégrafo a cabos, o rádio, passando pelo telefone, televisão e chegando no campo virtual da 
Internet. Em um recorte temporal de apenas seis décadas, em que Carlos Alberto Rohrmann (2005) explica ter a internet sua primeira fase nos idos 
dos anos 60, com as trocas de mensagem do tipo packed switched, observa-se movimentos tecnológicos que afetaram em uma força pulsante a 
comunicação e principalmente o objeto deste estudo, a manipulação da informação. De forma abstrata, Pierre Lévy (1996), descreve este movimento 
como virtualização e assim define: “A virtualização não é uma desrealização (a transformação de uma realidade num conjunto de possíveis), mas uma 
mutação de identidade, um deslocamento do centro de gravidade ontológico do objeto considerado”. Dentro desse cenário de trocas de informação e 
o movimento de virtualização, a sociedade pós-moderna assume um modo de desenvolvimento socioeconômico em que precisaremos adaptar o 
direito e seus conflitos recentes, como o direito penal à sociedade da informação.  Com relação ao direito penal e esse processo de virtualização 
podemos destacar que as denominações quanto aos crimes praticados em ambiente virtual são diversas, não há um consenso sobre a melhor 
denominação para os delitos que se relacionam com a tecnologia. Entre outros, temos crimes de computação, delitos de informática, abuso de 
computador, fraude informática, em fim, os conceitos ainda não abarcam todos os crimes ligados à tecnologia, e, portanto, deve-se ficar atento 
quando se conceitua determinado crime, tendo em vista que existem muitas situações complexas no ambiente virtual. As legislações existentes no 
ordenamento jurídico brasileiro que tipificam crimes ligados à tecnologia são recentes e conflituosas, tanto na apreciação do judiciário, quanto na 
interpretação pela doutrina, o que justifica o aprofundamento teórico. Para que tal averiguação se solidifique, será utilizada uma metodologia 
bibliográfica e histórica, buscando também uma análise de direito comparado para adequação de eventuais precedentes do Direito estrangeiro, ao 
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Direito brasileiro.

Aluno: Caio Sérgio Albert dos Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Vitor de Macedo Borges Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Érica de Oliveira Lara Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Isabela Cristina Maia da Cruz Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título PROCURADOR MUNICIPAL COMO FUNÇÃO ESSENCIAL À JUSTIÇA, ATIVIDADE PERMANENTE E TÍPICA DE ESTADO

Docente orientador: Carolline Leal Ribas

RESUMO
Dados do 1º Diagnóstico da Advocacia Pública Municipal, realizado em 2018, revelam que 65,6% dos municípios brasileiros não possuem sequer um 
Procurador Municipal ocupante de cargo efetivo. Nesses casos, a função é exercida, principalmente, por ocupantes de cargos comissionados (75,4%), 
em inobservância ao princípio do concurso público e impessoalidade. Conforme artigos 131 e 132 da CF/88, a Advocacia Pública se trata de função 
essencial à justiça, exercida por meio das carreiras de provimento efetivo da Advocacia Pública da União, dos Procuradores dos Estados e do Distrito 
Federal. Inexiste previsão específica e equivalente aos Procuradores Municipais no texto constitucional, dando azo a diversas controvérsias sobre as 
formas de ingresso à carreira. A problemática do trabalho está na relação existente entre a omissão constitucional à carreira dos Procuradores 
Municipais e a preterição a regra do concurso público para exercício desses cargos pelos municípios brasileiros. Busca-se a compreensão dessa carreira 
como função essencial à justiça, que deve ser exercida pelos Procuradores dos Municípios organizados em carreiras de provimento efetivo. 
Desenvolveu-se o trabalho em quatro etapas. Busca-se, primeiramente, compreender os diferentes pontos de vista acerca do tema, analisando, ainda, 
os instrumentos disponíveis para saneamento de eventuais omissões no texto constitucional (pesquisa bibliográfica). Realiza-se, em seguida, consultas 
aos sítios eletrônicos do Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados e Senado Federal, buscando demandas judiciais e projetos de emenda à 
constituição, em tramitação, questionando os Procuradores dos Municípios à luz da CF/88 (pesquisa documental). Mapeia-se, por conseguinte, os 
discursos das demandas judiciais e dos projetos legislativos a partir dos resultados encontrados (pesquisa documental). Por fim, avalia-se os 
Procuradores dos Municípios como função essencial à justiça (pesquisa analítica). Foram localizadas três demandas jurídicas tramitando no STF, 
tratando-se do Projeto de Súmula Vinculante nº 18, Ação Direta de Constitucionalidade nº 45 e Recurso Extraordinário - RE nº 656.558 SP, localizando-
se, ainda, dois Projetos de Emendas Constitucionais nº 17/ 2012 e nº 07 de 2019 em trâmite no Senado Federal. Conclui-se que há omissão no texto 
constitucional que justifica a constitucionalização da carreira dos Procuradores dos Municípios, ou pelo menos que sejam albergados por uma 
interpretação análoga aos outros entes federados, haja vista que exercem a consultoria e a apresentação judicial dos entes municipais. Os 
Procuradores dos Municípios tratam-se de função essencial à justiça e atividade típica de Estado, constituindo-se o concurso público como 
instrumento indispensável para o ingresso na carreira de procurador municipal, a fim de garantir a boa governança, independência funcional, 
unicidade, bem como a qualidade técnica dos serviços prestados. Há de convir, todavia, que a regra do art. 37, II, da CF/88 pode ser inobservada, em 
inteligência ao comando do art. 131, §1º, da CF/88, nas hipóteses dos cargos de direção das procuradorias municipais, bem como em situações 
excepcionalíssimas que justifiquem a contratação de advogados externos às procuradorias municipais, em razão da complexidade e especificidade da 
demanda, singularidade do serviço, com foco exclusivo no atendimento ao interesse público.
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Aluno: Camilla Cristina Assis Marques Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Daniel Teixeira Sapper Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Aluno: Christyan Sthefano Barbosa Fernandes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título CANUDOS ECOLÓGICOS E DESCARTE FINAL: RECICLABILIDADE E BIODEGRADAÇÃO

Docente orientador: Ruthe Rebello Pires

RESUMO
O polímero sintético, na sua forma conhecida como plástico, e nos seus mais variados meios de usos e benefícios, muito contribui para conforto e 
saúde da população mundial. No entanto, após o uso do plástico, o inadequado descarte o torna um produto prejudicial ao meio ambiente, quer seja 
pela origem petroquímica, com lenta decomposição, quer seja pelo acúmulo nos corpos hídricos e sobrecarga nos aterros. Soluções paliativas, através 
da publicação de leis, estão sendo usadas por cidades brasileiras, em que o uso de alguns produtos plásticos é simplesmente abolido, como o caso do 
foco deste trabalho: os canudinhos plásticos.Para um produto com a vida útil (uso) que pode durar segundos, o descarte dos canudos é rápido, o que 
incomoda e começou a provocar uma alternativa promissora e em expansão: a troca de matéria prima. Esta, quer seja por vidros e metais, torna cada 
canudo reutilizável, ou mesmo comestível, como é o caso dos canudos confeccionados por variados tipos de amidos. Além dos que são manufaturados 
com materiais de decomposição mais rápida que o plástico, como o papel e o plástico biodegradável (com frações de amido).O chamado Teste Sturm 
consiste na análise de biodegradabilidade acelerada, através do monitoramento de CO2 produzido em função do tempo. Em síntese, significa que a 
degradação da matéria orgânica, medida por microrganismos aeróbicos, implica na liberação de gás carbônico como produto final do processo 
respiratório.Portanto, baseado no Teste Sturm, este trabalho propõe a utilização da metodologia do teste para construção e acompanhamento de um 
sistema experimental, onde amostras dos diversos canudos intitulados biodegradáveis são submetidas ao Teste Sturm de evolução de CO2. Ao mesmo 
tempo, este trabalho se justifica na geração de uma avaliação do potencial de reciclabilidade e do potencial de biodegradabilidade, em carácter 
comparativo, de canudos de diferentes materiais e marcas disponíveis para venda, e que sejam considerados ecológicos em seus rótulos. Como 
objetivo, este trabalho visa tanto identificar, mensurar, qualificar e quantificar a produção de CO2 na biodegradação de amostras de canudos 
ensaiados. O presente trabalho também tem como objetivo geral avaliar o potencial quali e quantitativo de reciclagem do material dos canudos 
ecológicos não biodegradáveis. Esta proposta busca, tanto inovar como estimular, através de pesquisas laboratoriais e de pesquisa científica, o 
interesse dos alunos do curso de Engenharia Civil e Mecânica do Centro Universitário Estácio, principalmente voltada para a questão ambiental e 
multidisciplinar, em que envolve aplicação de disciplinas estudas em sala, medidas de consumo da sociedade, além da interação entre alunos da 
Engenharia Civil e Mecânica.
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Aluno: Marcus Vinícius Martins Fernandes Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES
Aluno: Alvimar do Patrocínio Ferreira Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/IES
Aluno: Gabriel Gervásio de Oliveira Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES

Aluno: Daniel Aquino Santos Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES

Título PREVISÕES SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZANDO MODELOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA
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Docente orientador: Luiza Barbosa Amorim Ferreira

RESUMO
Séries temporais são registros da ocorrência de determinados eventos em sucessivos intervalos de tempo, e tem como característica importante a 
dependência entre as observações. Elas surgem nas mais variadas áreas de aplicação tais como indústria, medicina, economia, além do preço do barril 
de petróleo. A energia gerada de hidroelétricas é a principal fonte de geração de energia no Brasil, e por isso uma técnica de previsão do consumo 
eficiente possibilita muitos ganhos financeiros. Redes Neurais Artificiais  são  mecanismos de aprendizado de máquina que tem por objetivo reproduzir 
as habilidades de processamento e armazenamento do cérebro humano, inclusive seu comportamento, ou seja, aprendendo e errando, adquirindo 
conhecimento através da experiência. Um dos seus objetivos é de prever valores futuros para séries temporais. Máquinas de Vetor de Suporte são 
modelos supervisionados de aprendizagem de máquina, que analisam dados e reconhecem padrões, podendo ser utilizadas para previsão de séries 
temporais. Se o interesse é ajustar um modelo de regressão para fazer uma previsão em uma série temporal o modelo linear generalizado (MLG) é 
uma opção para essa modelagem. Este modelo é uma generalização do modelo linear clássico e relaciona a média da variável resposta com as 
covariáveis através de uma função de ligação, porém o MLG não é capaz de capturar a  dependência no tempo destes dados. Então um dos modelos 
muito utilizados para  modelar a dependência temporal é o modelo Autoregressivo Integrado Média Móvel (ARIMA). Neste trabalho serão comparados 
modelos de previsão para o consumo de energia elétrica utilizando metodologias Box e Jenkins (modelos ARIMA) e modelos de Aprendizado de 
Máquina, entre eles: Máquina de Vetor de Suporte (SVM) e Redes Neurais Artificiais (RNA’s). Para fazer tais comparações serão utilizados os softwares 
R e Python e métricas para medir o desempenho e a acurácia dos modelos.
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Aluno: Vitor Alexandre da Silva Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rafaely Ribeiro Starling Alves Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ster Paula Corrêa Pinto Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/IES

Aluno: Anna Paula Ferreira Borges Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão

Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos

Título O REFLEXO DA CULTURA ORGANIZACIONAL NOS GRAUS DE SATISFAÇÃO NO TRABALHO E COMPROMETIMENTO DOS COLABORADORES COM 
A ORGANIZAÇÃO

Docente orientador: Miria Ângela Coelho Reis

RESUMO
Analisar até que ponto as características da cultura organizacional afetam a percepção dos colaboradores em relação às empresas e, por conseguinte, 
impactam no grau de satisfação destes gerando maior envolvimento e comprometimento no trabalho é o que motiva a realização desta pesquisa. A 
empresa pode ser considerada como uma minissociedade formada por personalidades diferentes, mas que compartilham coisas comuns formando 
assim a cultura desse lugar. A cultura organizacional é composta pelo conjunto de crenças, valores, preceitos, normas e regulamentos instituídos e 
validados institucionalmente. Esses valores quando compartilhados e assimilados pelo colaborador leva ao fenômeno da identidade e identificação. A 
identidade com a cultura organizacional conduz o profissional ao patamar do bem estar e maior envolvimento afetivo com o seu trabalho. Por 
conseguinte, aumenta o rendimento individual e da organização. Morgan (2009) chama a atenção para a importância de se compreender essas 
relações simbólicas e observar o conjunto de normas e regras que regem uma cultura, alertando que quebrar os códigos de conduta organizacionais 
pode gerar transtornos. Dessa forma, pode-se pressupor que um modelo de cultura organizacional, quando percebido de maneira positiva, leva a 
graus mais elevados de satisfação e identificação no trabalho e, por conseguinte, aumenta o nível de comprometimento com a organização. Raras são 
as organizações que se preocupam e se dão conta dos riscos acarretados pela vulnerabilidade do seu ativo intangível – as pessoas. Tal fato se 
comprova quando se analisa os relatórios contábeis que não captam os ganhos ou perdas obtidas com maior ou menor grau de comprometimento e 
satisfação das pessoas no trabalho. Este contexto sugere a relevância desta pesquisa cujo objetivo é avaliar o impacto da cultura organizacional nos 
níveis de satisfação no trabalho e, por conseguinte, de comprometimento organizacional. Em termos metodológicos trata-se de pesquisa de caráter 
quanti-qualitativo, descritiva e que será desenvolvida por meio de estudo de caso em uma indústria alimentícia, de médio porte, situada em 
Contagem, MG. Os dados serão coletados a partir de entrevista semiestruturada e da aplicação dos questionários EBACO e EST. Para a análise dos 
dados utilizar-se-á de estudos fatoriais e análise do discurso.
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Aluno: Cleisson Pereira da Fonseca     Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/Voluntário
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Aluno: Anne Lira de Farias Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/Voluntário

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: História - Bacharelado

Título NOEL ROSA: HISTÓRIA, CANÇÃO, CULTURA POLÍTICA E MODERNIDADE (1930-1937)


Docente orientador: Maria Fabiana das Graças de Lima Carneiro

RESUMO
O tema foi delimitado de acordo com o período mais produtivo de Noel Rosa, entre 1930 a 1937 – época em que o “samba” transpõe o preconceito e 
se consolida como gênero nacional, como mainstrean a orientar a organização das possibilidades de criação e escuta da música popular brasileira. O 
espaço geográfico privilegiado é a cidade do Rio de Janeiro, então capital do país e principal difusora da construção da cultura nacional. Assim, a 
proposta deste estudo é problematizar a música urbana dos anos trinta, particularmente a canção noelina, cujos temas estão sintonizados com a 
conjuntura política e social de seu tempo, além de possivelmente interferir nos hábitos culturais subjetivos como na formação da esfera musical de 
cunho popular e nas complexas relações entre música e sociedade no Brasil. Pretende-se também analisar, por meio das letras das canções de Noel, os 
conflitos sociais desse período republicano como, por exemplo, o tenso e longo embate entre as esferas pública e privada no Brasil pós-30, amparada 
por outras fontes como: escritos pessoais, entrevistas e reportagens publicadas em revistas e jornais da época. Para tanto, investigar e conceituar, 
adequadamente, termos-chave como modernidade, modernismo e moderno, indústria cultural, massas, lazer, esferas pública e privada e cultura 
política, será fundamental para se obter uma melhor visibilidade sobre as experiências e as práticas sociais deste período. As canções escolhidas para 
serem analisadas são aquelas que fazem referências a elementos do cotidiano dos diversos grupos e setores que compõem a sociedade carioca dos 
anos trinta, o que possibilita a articulação entre o “texto” musical e o “contexto” histórico contemporâneo à canção noelina (LaCAPRA, 1992). 
Concomitante a este cenário político-social, na passagem dos anos 20/30, a canção popular se difunde pelo universo urbano, tecendo seus vínculos 
com o mundo social e assumindo o papel de tradutora dos nossos dilemas nacionais. Assim como o jornal exerceu profundo impacto no 
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desenvolvimento da literatura, a radiofonia e a indústria fonográfica também foram determinantes para a alteração dos modos de produção e difusão 
da música popular e, consequentemente, nas formas de sentir, refletir e ver o mundo.  Nesse contexto, encontra-se o compositor Noel de Medeiros 
Rosa cumprindo o trabalho de construir um referencial de interpretações da vida privada popular. Na contramão do paradigma de seu tempo, ele 
tomou um rumo diferente: incorporou o imaginário urbano à base da experiência modernista. Tal perspectiva é tema central dos argumentos que esta 
pesquisa pretende desenvolver com os alunos do curso de História. Além de trabalharmos a canção como fonte de pesquisa histórica, pretende-se 
investigar como Noel Rosa deu sentido às experiências sociais, de que forma ele expressou em suas canções a concepção de vida privada e como ele 
concebeu a modernidade.

Aluno: Fernanda Scholze Donida Curso do aluno: História - Bacharelado Situação: PIBIC/IES
Aluno: Poliana Guimarães Jorge Curso do aluno: História - Bacharelado Situação: PIBIC/IES

Aluno: Marcia Valéria Valentim Alves Curso do aluno: História - Bacharelado Situação: PIBIC/IES
Aluno: Cristiano Tann Curso do aluno: História - Bacharelado Situação: PIBIC/IES

Título O IDEAL MODERNIZADOR REPUBLICANO: OS PRIMEIROS GRUPOS ESCOLARES EM BELO HORIZONTE

Docente orientador: Renata Garcia Campos Duarte

RESUMO
O projeto de pesquisa intitulado “O ideal modernizador republicano: os primeiros grupos escolares em Belo Horizonte” apresentam como objetivo 
principal investigar os primeiros grupos escolares na recém-inaugurada capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, cotejando o seu surgimento com as 
ideias republicanas e modernizadoras dos governos estaduais nas três primeiras décadas do século XX. A temática deste projeto é importante na 
medida em que desnaturaliza o processo de implementação dos grupos escolares na cidade a partir da historicização do seu estabelecimento segundo 
o viés modernizador estatal. Ademais, a construção destas escolas se coadunava ao projeto modernizador e progressista republicano, que desejava a 
constituição de um novo cidadão para a cidade e, por isso, também permite o conhecimento sobre a construção de Belo Horizonte. Além disso, o tema 
torna-se relevante ao possibilitar aos alunos a problematização do processo de constituição dos grupos escolares e trajetória escolar na capital 
mineira, os incentivando não somente à pesquisa, mas também contribuindo para sua formação enquanto futuros professores. Com o propósito de 
alcançar os resultados esperados, debruçaremos no estudo da construção e desenvolvimento da nova capital – Belo Horizonte – a partir de leituras 
bibliográficas pertinentes, buscando mapear quais foram e onde surgiram os primeiros grupos escolares da cidade. Ademais, torna-se relevante a 
investigação e análise das leis educacionais que respaldaram a criação e funcionamento desses estabelecimentos escolares. Desse modo, os discentes 
do curso de História e Pedagogia, no decorrer da pesquisa, desenvolverão capacidades relativas à pesquisa acadêmica e, se possível, 
concomitantemente, farão parte do estágio obrigatório próprio do currículo do curso de licenciatura nesses estabelecimentos de ensino. Como 
metodologia para execução desta pesquisa serão empregados, após a constituição definitiva da equipe de pesquisa, a discussão bibliográfica sobre a 
construção e desenvolvimento de Belo Horizonte e aspectos concernentes à educação na cidade, a pesquisa documental em arquivos e nas escolas 
selecionadas ao longo da pesquisa, e a elaboração/construção de oficinas, minicursos, textos e exposição de banners com resultados parciais e/ou 
finais da pesquisa visando a participação dos discentes em atividades de iniciação científica.
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Aluno: Hugo Henrique Souza Curso do aluno: História - Bacharelado Situação: PIBIC/IES

Saúde

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título IMPACTO DO TREINO FUNCIONAL NO EQUILÍBRIO, NA QUALIDADE DO SONO E NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS

Docente orientador: Daniela Maria da Cruz dos Anjos

RESUMO
O exercício físico é um componente importante no envelhecimento saudável, melhora força, flexibilidade ,coordenação e o equilíbrio corporal. Além 
de ser um preditor de qualidade de sono e minimizar a queda na qualidade de vida dos idosos.  Dentre os diferentes tipos de exercícios físicos que 
podem ser prescritos para essa população, destaca-se o treinamento funcional caracterizado por exercícios integrados, multiarticulares e 
multiplanares, trabalhando aceleração, desaceleração e estabilização com o objetivo de minimizar a incapacidade funcional, manter a capacidade 
funcional, autonomia funcional e qualidade de vida Quando realizado em grupo, tem mostrado melhoria nos aspectos neuromusculares e esquelético, 
ajudando a diminuir problemas psicobiológicos. Objetivo: Avaliar o impacto do treino funcional, realizado em grupo, no equilíbrio na qualidade do 
sono e na qualidade de vida de idosos. Metodologia: Será um estudo quasi-experimental, composto por 15 idosos acima de 60 anos, de ambos os 
sexos, que realizarão treinamento funcional em grupo, duas vezes por semana, durante dois meses. Inicialmente,  todos os voluntários serão 
esclarecidos sobre o estudo.Será aplicado um questionário sócio demográfico.  Além disso, será aplicado, o questionário World Health Organization of 
Quality of Life – WHOQOL, o questionários Epworth  e Escala de Pittsburgh. Logo após, será verificado a pressão PA, frequência cardíaca (FC), 
saturação de oxigênio (SpO²), e não havendo alteração nas variáveis hemodinâmicas será realizado o teste de equilíbrio corporal postural através da 
escala de Equilíbrio de Berg, Time Up and Go e Teste de caminhada de 10 metros, respeitando um intervalo de 15 minutos de repouso entre os testes, 
sendo que ao final de cada teste será verificada novamente a PA, FC, SpO². Após as avaliações,  iniciaram as sessões de treinamento funcional. Em 
todas as sessões uma sequência de exercícios físicos sendo distribuídos em três estágios: 1) atividade preparatória, 2) treinamento de força muscular, 
3) circuito funcional. Nos três estágios, serão realizados exercícios que visam o equilíbrio estável, instável e dinâmico.  Após um mês e ao término dos 
dois meses de treinamento funcional, os idosos serão submetidos novamente aos testes de 10 RM para possibilitar o reajuste da carga de treinamento 
e a determinação do desempenho final, respectivamente. Após o decorrer dos dois meses os voluntários serão submetidos aos mesmos testes 
funcionais já descritos para comparação individual.

E-mail: danielacruzanjos@gmail.com

Aluno: Robson Daniel de Oliveira Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Mara Rejane Assunção Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Tayná da Costa Reis Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES

Aluno: Jéssica Ferreira Dias Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS: COMPARAÇÃO DE DOIS MÉTODOS PARA DIAGNÓSTICO 
NUTRICIONAL
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Docente orientador: Aline Stangherlin Martins

RESUMO
A prevalência de desnutrição é elevada no ambiente hospitalar. Identificar a desnutrição precocemente é fundamental para uma intervenção 
nutricional adequada. Não existe um método padrão ouro para avaliação nutricional. A Avaliação Subjetiva Global (ASG) é um método integrado de 
avaliação nutricional utilizado desde 1984, porém alguns profissionais podem ter dificuldades na sua aplicação. Recentemente a Associação Americana 
de Nutrição Enteral e Parenteral desenvolveu um novo método para diagnóstico de desnutrição, chamado de Global Leadership Initiative on 
Malnutrition (GLIM). Por se tratar de um método novo, não foram encontrados estudos avaliando a aplicabilidade do método. Este estudo tem como 
objetivo avaliar o estado nutricional dos pacientes hospitalizados, através da ASG e GLIM e comparar os resultados dos dois métodos. Serão avaliados 
pacientes em risco nutricional, atendidos em um hospital privado de Belo Horizonte. A amostra será composta de 88 pacientes internados, maiores de 
18 anos e que concordarem em participar do estudo. Serão excluídas gestantes e pacientes que não mantiverem contato verbal e que estiverem sem 
acompanhante. A coleta de dados será realizada por um aluno de iniciação científica, três vezes por semana, durante um período de quatro meses. 
Todos os pacientes participantes do estudos serão submetidos a avaliação nutricional por meio dos métodos ASG e GLIM. Para preenchimento dos 
protocolos GLIM e ASG serão realizadas as medidas de peso, altura, altura do joelho, circunferência do braço, circunferência da panturrilha e dobra 
cutânea tricipital, conforme protocolos descritos na literatura. Além disso, serão realizadas perguntas sobre alteração de peso e da ingestão alimentar 
e registro de dados como idade e histórico de doenças. Os dados serão avaliados no programa SPSS versão 13.0 e serão descritos como média e desvio 
padrão ou mediana e intervalo interquartílico ou frequências absolutas e relativas. O teste T Student será utilizado para comparação de média e o 
teste Qui- Quadrado para comparação de proporções. Será considerada como significância estatística um p <0,05. Os resultados serão apresentados 
em forma de trabalhos em congressos e artigo científico.

E-mail: alinestang@yahoo.com.br

Aluno: Andreza Luiza Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Serviço Social

Título FAMILIAS COM CRIANÇAS T21 E OS OBSTÁCULOS COTIDIANOS A SEREM ENFRENTADOS: POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO DO 
PROFISSIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

Docente orientador: Adriana Ferreira Furtado

RESUMO
As famílias que tem uma criança com Síndrome de Down, atualmente denominada por Trissomia 21, ou apenas T21, enfrentam barreiras diversas a 
iniciar pela própria desinformação. Não conhecem as necessidades especiais demandadas por estas crianças e também não conhecem seus direitos 
afim de reivindicarem os mesmos. A população SD no Brasil, na atualidade, está estimada em torno de 270 a 300 mil pessoas, ou sejam um número 
considerável de famílias que precisam de atenção especializada. Qualquer profissional que tenha intenção de intervir neste universo, precisa 
inicialmente conhecer esta realidade, ir além do senso comum, sobre dificuldades e possibilidades. Nesta perspectiva é que este projeto se apresenta, 
e as pesquisadoras se propõem a entrar neste universo, conhecendo de forma profunda quem são estas famílias, quais os direitos inerentes à criança 
(e seus pais ou responsáveis), quais os recursos ofertados pelo Estado, instituições públicas e privadas de Belo Horizonte, inclusive o próprio Projeto 
Somos 21 da Estácio – Unidade Floresta. Em um estudo prévio, já foi percebido a enorme gama de informações nos diversos sites oficiais, no entanto 
estes dados estão “soltos” e desconexos, a ponto de hoje só existir uma estimativa do número real de brasileiros SD. A proposta aqui é levantar estas 
diversas informações na busca de esclarecimentos e conhecimento da realidade enfrentada por estas famílias. Considerando a riqueza de informações 
que os documentos públicos oferecem, deve-se apreciar e valorizar os mesmos, pois é possível extrair e ampliar o entendimento de objetos cuja 
compreensão necessita de contextualização histórica e sociocultural, que é o caso desta pesquisa. Portanto este trabalho será desenvolvido por meio 
de pesquisas documental, com uso de dados primários, em banco de dados tais como: Banco de dados da Organização das Nações Unidas (ONU), 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Ministério da Cultura e Educação (MEC), Ministério da Saúde, Movimento Down, 
Instituto Mano Down, dentre outros. A análise documental favorece a observação do processo de maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, 
conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros (CELLARD, 2008). Os dados levantados serão debatidos com a 
orientadora e as acadêmicas pesquisadoras do Laboratório de Pesquisa e Extensão em Serviço Social (LAPES), referendados pelos estudos 
bibliográficos na perspectiva de melhor entendimento do fenômeno. Após análise de dados, os mesmos serão organizados para subsidiar o artigo a ser 
escrito.

E-mail: adriana.furtado@estacio.br

Aluno: Daiane da Silva Oliveira Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Kênia Marisa Rodrigues Torrentes Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thamyres Possmoser Lutke Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Caroline Christiane Medeiros Maria Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário

Título PROCESSO DE TRABALHO DO SERVIÇO SOCIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: PERSPECTIVAS E 
DESAFIOS

Docente orientador: Camila Gabriel Meireles Amorim

RESUMO
Esse projeto de pesquisa tem como objetivo analisar através de material bibliográfico quais os possibilidades e desafios dos processos de trabalho 
realizados por profissionais do Serviço Social em instituições de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Para compreender a 
complexidade advinda desse trabalho institucional requer uma análise de conjuntura, englobando a perspectiva política, econômica e social. Sendo 
assim, do ponto de vista macrossocial, observa-se que o processo de mundialização do capital tem gerado diversos impactos perversos para as 
condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora. Diante desse cenário os acirramentos das expressões da questão social e do desmonte das 
políticas sociais supostamente garantidoras de direitos interferem diretamente no trabalho do assistente social. A lógica neoliberal acompanhada por 
um amplo processo de privatizações e desregulamentações do mercado, através principalmente das flexibilizações e assim instituiu o “Estado 
Mínimo”, com políticas sociais que não chegam ao público que dele necessita, ocasionando assim, em serviços prestados como uma perspectiva de 
focalização ou mesmo de repressão (Iamamoto, 2001). Essas mudanças contemporâneas ocorridas em razão do sistema econômico têm fortes 
influências sobre o social e político e reverberam diretamente no processo de trabalho do assistente social, seja pela escassez de políticas sociais 
efetivas para garantir o acesso ao direito à população da classe pobre, seja por que, impacta diretamente nos espaços sócio-ocupacionais dos 
assistentes sociais.  Além disso, o sistema econômico neoliberal tem como premissa básica o fortalecimento do mercado e o enfraquecimento das 
ações do Estado, notadamente em relação às políticas sociais de assistência social. Ou seja, com o recuo do Estado frente às questões sociais, a 
sociedade civil assume a responsabilidade por garantir ainda que precariamente serviços institucionais como os de creches, instituições ade 
acolhimento para crianças e adolescentes, na aérea da infância e da juventude. A ausência do suporte do Estado a serviços como o de acolhimento 
institucional acarreta em grandes dificuldades para o pleno funcionamento das instituições, que se utilizará apenas de auxílio financeiro comunitário 
para garantir a efetividade das atividades propostas, como as crianças e suas famílias. As ausências de estabilidade financeira para executar as 
atividades impactam diretamente nas atividades desenvolvidas pelo Serviço Social. Em especial, tratando-se de instituições para acolhimento infanto-
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juvenil, a complexidade inicia-se com as histórias de vida trazidas pelas crianças acolhidas institucionalmente. São histórias marcadas pelo acirramento 
das expressões da questão social, relativas especialmente a violências, abandono e pobreza. Em termos metodológicos, será utilizada a abordagem 
qualitativa por meio da análise de materiais bibliográficos relativos à normativa das práticas profissionais, normativas relativas ao acolhimento 
institucional e artigos científicos produzidos sobre a temática nos últimos dois anos. Os dados produzidos a partir dessa pesquisa poderão auxiliar a 
reflexão das práticas profissionais nestes espaços sócio ocupacional e contribuir para novas reflexões acadêmicas e práticas no âmbito do Serviço 
Social.

Aluno: Yasmin Gleica Franca Mota Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Thaís Gonçalves Nascimento Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Vanessa Bárbara de Souza Lima Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Patrick Sailon Souza Aguiar Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2019/2020 - ESTÁCIO BRASÍLIA

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO COMO MECANISMO DE AVALIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DE UMA DECISÃO OU PROPOSTA 
LEGISLATIVA NO ÂMBITO DO DIREITO CIVIL BRASILEIRO

Docente orientador: Pedro Henrique Arazine Godoy de Carvalho Cos

RESUMO
A presente proposta de pesquisa no âmbito da Iniciação Científica de discentes do curso de Direito da graduação está centrada no desenvolvimento 
científico do discente mais do que na pesquisa em si. O que se propõe é o protagonismo do discente na realização de pesquisas acadêmicas de alto 
nível que envolvam uma abordagem metodológica específica e que, ainda que tenha ganho espaço no ambiente acadêmico nos últimos anos, ainda se 
apresenta pouco difundida. Ocorre, no entanto, que a Análise Econômica do Direito permite a realização de juízos de prognose do fenômeno jurídico, 
o que permite ao jurista uma análise objetiva da questão, sem a necessidade de utilizar a intuição como recurso metodológico, como usualmente se 
faz. Nesse contexto, iniciar o discente nessa proposta de abordagem do Direito parece extremamente relevante. Para tanto, serão desenvolvidas duas 
pesquisas paralelas, cada uma a cargo de um discente. A primeira relacionada às consequências da adoção da inteligência artificial em relação à 
responsabilidade civil por eventuais danos causados a terceiros. A segunda pesquisa tratará das consequências do reconhecimento judicial de direitos 
para a família paralela. Note-se que, em ambos os casos, o que se pretende é a análise das consequências, de um lado, de uma novidade tecnológica 
em relação ao fenômeno jurídico da responsabilidade civil, e, de outro, as consequências de uma eventual decisão judicial sobre o comportamento dos 
indivíduos. Ambas as pesquisas propostas, ao serem realizadas a partir da Análise Econômica do Direito, permitirão a construção de importantes 
noções sobre a consequência do fenômeno jurídico. Nesse contexto, a AED é o grande objetivo do presente projeto de pesquisa, e essas questões 
apenas o pretexto para a utilização da AED. Verifica-se, pois, a presente proposta de pesquisa terá como resultado a aplicação da metodologia AED em 
duas temáticas de Direito Civil que tratam de pontos diferentes do fenômeno jurídico, o que parece adequado à proposta do Edital.

E-mail: pedro.costandrade@estacio.br

Aluno: Regina Cavalcante Cidrao Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Yuri Alves Lopes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título NEGOCIAÇÃO COLETIVA TRANSNACIONAL NO ÂMBITO DO MERCADO COMUM DO SUL- MERCOSUL

Docente orientador: Gabriela de Campos Sena

RESUMO
A pesquisa trata da negociação coletiva em perspectiva supranacional como instrumento de harmonização das legislações e minimização de 
assimetrias entre categorias com atuação internacional no âmbito do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). A harmonização das legislações, a 
correção das assimetrias, bem como a atuação em prol da efetividade das convenções fundamentais do trabalho da OIT podem ocorrer através da 
formação de redes sindicais internacionais, da negociação coletiva transnacional e da consequente produção de acordos-marco internacionais (AMI’s) 
na perspectiva de um Núcleo supranacional. A Declaração Sociolaboral do Mercosul assinada pelos chefes de Estado dos países que integram o 
respectivo mercado, reconhece, nos termos do Tratado de Assunção (1991), que a ampliação das atuais dimensões de seus mercados nacionais, por 
meio da integração, constitui condição fundamental para acelerar seus processos de desenvolvimento econômico com justiça social, inclusive 
mediante o fomento, a promoção e o desenvolvimento de procedimentos preventivos e de autocomposição de conflitos trabalhistas. A mencionada 
declaração de 1998 foi revista em 2015 e reserva um título específico para a promoção e o desenvolvimento de procedimentos preventivos e de 
autocomposição de conflitos, estabelecendo no artigo 19 que os Estados partes comprometem-se a propiciar e desenvolver formas preventivas e 
alternativas de autocomposição dos problemas trabalhistas, fomentando a utilização de procedimentos independentes e imparciais de solução de 
controvérsias. Além disso, o pacto sociolaboral estabelece um título destinado ao diálogo social, em que os Estados Partes comprometem-se a 
fomentá-lo em âmbito internacional, instituindo mecanismos efetivos de consulta permanente entre representantes dos governos, dos empregadores 
e dos trabalhadores, a fim de garantir, mediante o consenso social, condições favoráveis ao crescimento econômico sustentável e com justiça social da 
região e a melhoria das condições de vida de seus povos.

E-mail: sena.gabriela@estacio.br

Aluno: Ana Paula Muzzi Ramos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Guilherme Bittencourt Viana da Costa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gutemberg Bittencourt Viana da Costa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Silvaney Paes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título O PAPEL DA VEGETAÇÃO INTRAURBANA NO CONFORTO TÉRMICO DO USUÁRIO NO CONTEXTO CLIMÁTICO DO DISTRITO FEDERAL

Docente orientador: Bárbara Gomes Silva

RESUMO
As cidades sofrem alterações constantemente, o que é esperado, visto que a população se torna cada vez mais urbana. A alteração do natural para o 
edificado é espontânea visto a necessidade humana por abrigo e socialização. Essas alterações contribuem para a redução de áreas permeáveis e 
vegetadas, o que intensifica o desconforto térmico. O aumento da população global passou de 5 milhões no ano 1987 para, aproximadamente, 7 
milhões em 2019, sendo que 50% da população deverá habitar as cidades até 2050, segundo estimativa da Organização das Nações Unidas - ONU 
(2019). No Brasil, mais de 84% da população brasileira concentra-se nos centros urbanos (IBGE, 2010). O aumento da população urbana contribui para 
a redução das áreas permeáveis nas cidades, resultando na alteração do microclima urbano. Nesse sentido, a vegetação intraurbana é uma alternativa 
que contribui para o aumento do conforto térmico na escala local. Deve-se questionar se a diminuição da flora nativa e o aumento de áreas 
impermeabilizadas aumentam o efeito dessa vulnerabilidade quando relacionada a sensações térmicas no meio urbano e se esta pode ser percebida 
em diferentes intensidades, variando conforme as diversas características morfológicas da área. Dessa forma, a presente pesquisa propõe analisar o 
papel da vegetação intraurbana no conforto térmico do usuário no contexto climático do Distrito Federal, utilizando a escala da Zona Climática Local. 
Divide-se o procedimento metodológico da pesquisa em cinco etapas: na primeira, determina-se a área de estudo, que nesta pesquisa é constituída 
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por três espaços públicos localizados em duas Regiões Administrativas do Distrito Federal: Riacho Fundo II e Taguatinga. Na segunda, realiza-se a 
coleta de dados climáticos e físicos por meio de dados fornecidos por estações meteorológicas e observação in loco da geometria urbana e das 
características morfológicas das áreas. Em seguida, é realizada a caracterização da vegetação intraurbana presente nessas zonas quanto à disposição, à 
tipologia e à quantidade. Posteriormente, com auxílio do software ENVI-met 4.4, modelam-se dois cenários para cada área, com o objetivo de 
comparar o estado atual e o estado com acréscimo de vegetação intraurbana. Simula-se o parâmetro Predicted Mean Vote (PMV) para diferentes 
horários do dia para o período quente-seco (setembro). Espera-se, dessa forma, compreender o papel da vegetação intraurbana no conforto do 
pedestre e propor diretrizes para implantação de vegetação intraurbana.

Aluno: Cassiano Cássio de Moura Moitinho Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES
Aluno: Joselita Alves Viana Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

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

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS E DOS DIFERENTES PARÂMETROS DE APTIDÃO FÍSICA EM PRATICANTES PRÉ-PUBERES E 
PUBERES DE VOLEIBOL COMPETITIVO EM AMBIENTES FORMAL E NÃO-FORMAL

Docente orientador: Lucas Samuel Tessutti

RESUMO
O atual reconhecimento do voleibol brasileiro no cenário mundial coloca o país em posição privilegiada em relação à composição das seleções 
nacionais nas diferentes categorias. Isso se deve ao processo de formação de atletas das categorias de base que se iniciam nas escolas, clubes e 
centros olímpicos. Esse desenvolvimento requer o desenvolvimento programado das valências motoras, cognitivas, físicas e psicológicas, respeitando o 
momento de desenvolvimento biológico de cada atleta. No voleibol, o domínio motor é primordial nos primeiros anos de prática, entretanto, com o 
passar do tempo, o desenvolvimento da valência física deve ocupar um espaço importante na preparação desses atletas. Dessa forma a avaliação do 
perfil antropométrico e da aptidão física em seus diferentes níveis se torna fundamental para a detecção do talento esportivo. O objetivo desse 
projeto é de avaliar a composição corporal (IMC, percentual de gordura e somatotipia) e a aptidão física (flexibilidade, força e potência de membros 
inferiores e superiores, velocidade e agilidade) de praticantes pré-púberes e púberes, de ambos os sexos, de voleibol competitivo em ambientes 
formais e não-formais. Serão utilizados como ferramentas estatísticas para averiguar diferenças entre categorias e gêneros os softwares Excel 
(Microsoft®) e Software SPSS (version 23.0, Chicago, USA). O trabalho tem como meta traçar virtudes e deficiências de cada voluntário avaliado, no 
tocante a medidas antropométricas e aptidão física, a ponto de direcionar os trabalhos realizados por treinadores e responsáveis. Também tem como 
meta estabelecer um banco de dados para determinação de um "perfil" de atletas de voleibol sob diferentes categorias e gênero, proporcionando a 
criação de um referencial para a prática em alto rendimento dentro da modalidade. Além de trazer resultados que possam contribuir para a literatura 
científica, o presente projeto trará para os voluntários da pesquisa um feedback comentado dos seus parâmetros de composição corporal e aptidão 
física, com tabelas referenciais e conceito sobre o seu desempenho. O mesmo acontecerá para os treinadores e gestores das equipes, que receberão 
relatórios de toda equipe que são responsáveis.

E-mail: prof.lucas.tessutti@gmail.com

Aluno: John Kevin da Silva Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Janderson Sergio de Lima Moreira Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Thiago Jesus Mota Goiabeira Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DE VÁRIOS TEORES DE MATERIAIS CIMENTÍCIOS SUPLEMENTARES PARA FABRICAÇÃO DE CIMENTOS LC3

Docente orientador: Christian Moreira

RESUMO
A sociedade tem exigido da indústria cimenteira soluções para minimizar a emissão de CO2 causada pelo processo de fabricação de cimento Portland. 
O cimento Portland é baseado em clínquer. O clínquer é o resultado de uma mistura de rocha carbonática e argila, que são moídos, homogeneizados e 
submetidos à uma queima em altas temperaturas. O produto final é resfriado rapidamente. Esse processo envolve altas emissões de CO2, devido à 
queima de combustíveis e ao processo de descarbonatação da rocha. O processo de produção do cimento é considerado invasivo e lesivo ao meio 
ambiente por implicar em um considerável dispêndio de energia e em emissões maciças de gases para a atmosfera, contribuindo no agravamento do 
efeito estufa. Tornou-se um ponto capital na indústria cimenteira o desenvolvimento de produtos que atendam a demandas tecnológicas e comerciais 
cada vez mais complexas e ao mesmo tempo sejam menos agressivos ao meio ambiente. Uma das soluções que a indústria encontrou foi a utilização, 
em larga escala, materiais cimentícios suplementares (MCS’s) em composição com o clínquer.  O cimento LC3 é um novo tipo de cimento que utiliza 
altos teores de MCS’s, mas especificamente argilas calcinadas e fíleres calcários. Ambos são abundantes e economicamente viáveis. Pesquisadores 
suíços, indianos e cubanos descobriram que existe uma reação sinérgica entre esses dois materiais que gera produtos de hidratação semelhantes aos 
gerados pelo cimento Portland tradicional, gerando resistências mecânicas similares às dos cimentos tradicionais. Esta pesquisa se propõe a investigar 
a influência do conteúdo de materiais cimentícios suplementares nas propriedades mecânicas dos cimentos LC3, procurando estabelecer uma 
formulação que atenda aos requisitos normativos de resistência e represente diminuição significativa no consumo de clínquer no produto. Para a 
realização deste estudo serão produzidas quatro argamassas, uma delas executada com cimento CPI normal, contendo apenas clínquer e gipsita, e as 
outras três com teores de materiais cimentícios suplementares de 50, 55 e 60%. A proporção entre argila calcinada e fíler calcário sempre de será de 
dois para um e o teor de gipsita será fixo. As argamassas terão sua resistência mecânica testada aos 1, 3, 7, 28 e 91 dias. Serão produzidas pastas para 
a investigação das propriedades microestruturais dos cimentos nessas mesmas idades. Serão feitos ensaios de fluorescência de raios X, difração de 
raios X, termogravimetria diferencial (TG), difração com infra vermelho e porosimetria por intrusão de mercúrio. Espera-se estabelecer qual teor de 
substituição leva aos maiores resultados de resistência mecânica e aferir a viabilidade da utilização do cimento LC3 em aplicações comuns.

E-mail: christian.moreira@estacio.br
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Título DEGRADAÇÃO FOTOCATALÍTICA DE POLUENTES EM FONTES HÍDRICAS USANDO NANOESTRUTURAS DE ZnO

Docente orientador: Jesús Ernesto Ramos Ibarra

RESUMO
Em um processo fotocatalítico ideal, os poluentes orgânicos são mineralizados em dióxido de carbono (CO2), água (H2O) e ácidos minerais na presença 
do foto-catalisador (ZnO) e espécies oxidantes reativas, como oxigênio ou ar [Lee, 2016]. Neste processo envolvem-se a geração e uso de poderosas 
ESPÉCIES OXIDANTES REATIVAS (ROS) transitórias, principalmente o radical hidroxilo (OH•) e o radical super-oxigênio ( ); ao fazer incidir a radiação 
sobre um catalisador, de natureza semicondutora, que está em contato direto com a solução (interface semicondutor-solução) e, consequentemente, 
com os poluentes. Um dos aspetos mais importantes é a seleção do material semicondutor a ser utilizado como foto-catalisador ambiental, 
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destacando-se o ZnO por sua facilidade para formar uma variedade de nanoestruturas adequadas por proporcionar uma maior área superficial para 
absorção e, assim, aumentar a eficiência da fotocatálise [Ong, 2018; Li, 2008]. O ZnO é um composto não tóxico e de fácil obtenção e suas 
características estruturais e físico-químicas podem ser alteradas dependendo da metodologia de síntese e dos dopantes incorporados em sua 
estrutura. Estas metodologias de síntese já foram amplamente estudadas por nossos parceiros da UnB. A fotodegradação o também chamada 
fotocatálise heterogênea é apontada como uma inovadora tecnologia com potencial de obter excelentes resultados na oxidação de substâncias 
orgânicas complexas possibilitando a completa degradação de substâncias orgânicas. No presente trabalho se estudará a eficiência do ZnO como 
catalisador heterogêneo na fotodegradação de águas poluídas coletadas de uma fonte hídrica do Distrito Federal. A avaliação da eficiência e atividade 
fotocatalítica será feita utilizando-se um foto-reator com luz ultravioleta e monitorada in-situ utilizando espectroscopia UV-Visível e cromatografia 
líquida de alta eficiência (HPLC). Caracterizações físico-químicas da água (pré- e pós-tratamento) serão feitas para identificar e quantificar os 
elementos e espécies iônicas presentes nesses compostos e associar os efeitos de suas propriedades às questões ambientais. Os teores determinados 
nas amostras analisadas serão comparados aos padrões conhecidos, os quais são especificados em portarias e resoluções legais.

Aluno: Érik Dylan Bispo Amorim Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES

Título INFLUÊNCIA DOS MATERIAIS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS DO PAVIMENTO NAS PATOLOGIAS DE RODOVIAS ARTERIAIS

Docente orientador: Rolan Emilio Ramirez Ramirez

RESUMO
Devido à grande valorização de projetos audaciosos, em termos de rapidez e praticidade na construção, e à otimização de recursos e orçamento, se 
tem na atualidade uma modalidade de processos construtivos cada vez mais padronizados e com a tendência a satisfazer os parâmetros mínimos, ou 
normativos, nas construções civis. Contudo, quando os processos construtivos são projetados nos limites, qualquer variação nestes processos em 
qualquer uma das suas fases, pode significar um incumprimento nas normativas e induzir a falhas construtivas.  A indústria da construção civil em 
estradas atualmente tem sido marcada por incidências cada vez mais correntes de manifestações patológicas, com origens diversas sobre os sistemas 
construtivos. Com a incidência de problemas patológicos, o desempenho das mesmas vem sendo alterado, e suas funções básicas ou até mesmo 
estéticas são comprometidas. Portanto é essencial o aprimoramento das técnicas capazes de apurar e identificar as causas danosas às estruturas, e a 
realização de diagnósticos detalhados sobre os materiais e sistemas construtivos dos pavimentos para uma adequada prevenção de danos e os 
possíveis reparos. O presente projeto dará ênfase as avaliações junto aos mecanismos de deterioração, e da conservação de estado, com medidas 
rápidas de inspeção e possibilidade de interpretação em campo. A escolha do tema foi definida devido à necessidade de conhecimentos técnicos para 
solucionar problemas reais em rodovias arteriais, que refletem diretamente na qualidade destas. Ao aluno serão compreendidas as técnicas de 
deterioração, comportamento de material, análise crítica e a estimulação de um perfil profissional para compreensão de problemas relativos as 
manifestações patológicas. Dessa forma, busca-se identificar a relação e influência dos materiais e processos construtivos dos pavimentos com as 
patologias apresentadas em algumas rodovias arteriais. Os locais mais propícios para o surgimento de patologias são os que possuem mais agentes 
agressivos, como por exemplo, regiões litorâneas, áreas urbanas e industriais, ou seja, áreas expostas a fuligem, dióxido de enxofre, gás carbônico, 
cloretos, dentre outros (CHUST, 2007), ou até mesmo erros nos processos construtivos. Para realizar a correta avaliação será realizada uma análise dos 
diferentes tipos de patologias apresentados pelas rodovias, em campo, visitando algumas das rodovias arteriais do DF, pois dependendo do material 
ou do tipo de erro construtivo, a danificação pode apresentar características diferentes. Uma vez tenham sido identificados os tipos de patologias, 
deverá ser realizada uma pesquisa que consiga relacionar o tipo de falha apresentada pela obra civil com o seu respetivo material e processo 
construtivo utilizado. Espera-se com a pesquisa aplicar os conceitos e normativas da pavimentação em rodovias arteriais, além de preparar o aluno na 
prática de inspeções preventivas e corretivas de estruturas de rolamento veicular. Serão realizadas reuniões para discussão do problema, metas e 
cronograma, para o avanço da pesquisa e utilização de métodos de pesquisa bibliográfica.
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Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título APLICAÇÃO DO ELETROMAGNETISMO EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR OS DANOS SOFRIDOS PELOS 
PASSAGEIROS DIANTE DE UM CENÁRIO DE POSSÍVEL QUEDA DA CABINE DO ELEVADOR

Docente orientador: Breno Peixoto Cortez e Cristian Moreira

RESUMO
Atualmente vemos que um dos transportes mais seguros que existem no mundo são os elevadores de passageiros, isso se dá a um número de 
acidentes considerado baixo quando comprado com outras modalidades de transporte de passageiros como exemplo os veículos. Segundo o corpo de 
bombeiros são em média 345 acidentes com elevadores todos os anos, a maior parte destes são fatais. Entre 1785 e 1791, o físico francês Charles 
Augustin de Coulomb realizou trabalhos importantes sobre eletricidade e magnetismo, estabelecendo a lei de atração e repulsão entre cargas elétricas 
pontuais, pois bem esse estudo realizado pelo cientista pode ser a solução para este problema, aplicando esses princípios a um caso especifico como 
os elevadores podemos obter resultados que mudarão o modo como vemos esse tipo de transporte. Para esse projeto, será utilizado o simulador 
PhET, produzido pela universidade do colorado nos Estados Unidos, que apresenta com muita precisão testes relacionados a muitas disciplinas de 
física, elétrica, eletromagnetismo, entre outros. No caso específico, será utilizada a parte relacionada a magnetismo, pois necessita-se medir as placas 
imantadas que irão compor a estrutura do elevador, para que assim se minimizem os erros na construção deste protótipo. A metodologia a ser 
utilizada será a simulação dos efeitos de um eletroímã no simulador PhET, esta etapa é importante para que se possa chegar em um modelo virtual do 
que será feito em modelo real.  Protótipo é um modelo criado com o objetivo testar um produto, serviço ou sistema. Um protótipo geralmente é 
construído na fase de testes de um projeto. O objetivo de um protótipo é o teste e o aprendizado. Ele é construído quando não se sabe se uma coisa 
pode dar certo ou não, por isso todos os seus recursos devem ser direcionados única a exclusivamente para responder a pergunta: estamos certos ou 
não? Assim, serão utilizados os dados obtidos pelo simulador (PhET) para produzir o protótipo em menor escala, que usará basicamente um fosso 
(espaço por onde percorre o elevador) de metal e imã que simulará uma capsula de elevador. Feito esse modelo, partira-se para o teste do protótipo, 
se o modelo provar que a simulação está correta, o trabalho encerrará com muita felicidade por ser um marco para a Engenharia no tocante a 
elevadores.
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Título A GESTÃO POR COMPETÊNCIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: O CASO DOS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
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Docente orientador: André Lacerda Batista de Souza

RESUMO
A forma de gerir pessoas sofreu transformações. As principais transformações foram: alteração no perfil das pessoas exigido pelas empresas, 
deslocamento do controle de gestão para o foco em desenvolvimento e maior participação das pessoas no sucesso do negócio. Assim, um novo olhar 
às pessoas da organização com o auxílio da gestão por competências, ferramenta moderna de gestão de pessoas. A gestão por competências abrange 
os conhecimentos, habilidades e atitudes, tanto na esfera pública como na privada. Nesse sentido, a presente pesquisa traz o seguinte problema de 
pesquisa: Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia utilizam-se dos atributos e dos modelos da gestão por competências em seus 
processos gerenciais? Como justificativa para o estudo, tem-se que a administração pública contemporânea prima pela satisfação dos cidadãos na 
prestação de serviços. Atualmente, a busca pela entrega e pelo resultado à sociedade tornaram-se o sonho almejado das ações da administração 
pública. O presente estudo terá como objeto de estudo os Institutos, Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, contribuindo assim para a reflexão 
da maneira que a gestão de competência é implementada pelos Institutos Federais (autarquia federal).  A pesquisa tem como objetivo geral: Analisar 
as ações de Gestão por Competências sob a ótica dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. E como objetivos específicos: analisar o 
processo evolutivo da adoção da Gestão por Competências na Administração Pública Federal; mapear os Institutos Federais que atuam sob a luz da 
Gestão por Competências; identificar as ações de Gestão por Competências desenvolvidas pelos Institutos Federais e propor um Plano de 
Desenvolvimento por Competências para os Institutos Federais de Ciência e Tecnologia. Metodologicamente, a pesquisa caracteriza-se por ser 
bibliográfica, qualitativa, exploratória e descritiva. Como resultados, busca-se entender o fenômeno da gestão por competências na administração 
pública e trazer à sociedade e ao meio acadêmico um mapeamento do modelo aplicado nos Institutos Federais.
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Título RELAÇÃO ENTRE O DESEMPENHO TÉCNICO E A TOMADA DE DECISÃO NO VOLEIBOL MASCULINO JUVENIL 

Docente orientador: Henrique de Oliveira Castro 

RESUMO
Os jogos esportivos coletivos (JEC), despertam cada vez mais os interesses de sua prática em crianças, jovens e adultos, que buscam alguma forma de 
lazer, desporto e/ou saúde. Nesses jogos, para que ocorra uma melhor harmonia, são necessários que vários jogadores realizem ações tanto de 
devesa, quanto de ataque, exigindo dos jogadores uma rápida tomada de decisão. Nos JECs, a tática é fundamental, e apresenta por ações individuais, 
de grupo e em conjunto com outras jogadas do próprio time e da equipe adversária. Dentre os diversos tipos de JEC, destaca-se o voleibol, que possui 
algumas características específicas, como não apresentar o contato físico entre os times, além de não ocorrer invasão de quadra adversária. No 
voleibol ocorre que as habilidades técnicas estão incorporadas a estrutura de jogo, resultando que as mesmas sejam executadas sob a regência do 
pensamento tático, o que envolve a tomada de decisão. As situações de jogo se alteram a cada ataque, fazendo com que as habilidades técnicas 
estejam propensas às inconstâncias de ritmo, intensidade e amplitude. No entanto, os objetivos das habilidades técnicas são melhorar o resultado 
proporcionando ações mais controladas e eficazes dos movimentos, após a decisão tomada para resolução de uma situação de jogo. O presente 
estudo objetiva verificar se há relação entre o desempenho técnico e a qualidade da tomada de decisão (TD) em atletas juvenis masculinos de voleibol. 
A amostra do presente estudo será composta por atletas masculinos juvenis de voleibol da Seleção do Distrito Federal. Para a análise do desempenho 
técnico será utilizado o teste dos fundamentos técnicos de saque, passe e ataque. Para análise da TD será utilizado o Teste de Conhecimento Tático 
Declarativo no Voleibol (TCTD:VB). Será utilizada a estatística descritiva e ao teste de Shapiro-Wilk para verificar se os dados possuem distribuição 
normal para posterior utilização de testes específicos. O valor crítico assumido em todos os casos será de p ≤ 0,05 e o software utilizado para as 
análises será o SPSS 20.0.
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título A EFETIVAÇÃO DOS INSTITUTOS DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DESDE A RESOLUÇÃO 125 DE 2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: 
UMA ANÁLISE EMPÍRICA DOS ACORDOS PRÉ-PROCESSUAIS E PROCESSUAIS

Docente orientador: Ricardo Feres Ribeiro

RESUMO
O Brasil desde a Constituição Federal de 1988, positivado no seu artigo 98, a criação dos juizados especiais na esfera estadual e federal, vem realizando 
esforços no sentido de promover soluções alternativas para sanar os conflitos gerados na sociedade tentando romper com a judicialização dos 
conflitos e a cultura das sentenças. Por seu turno, foi editado a Lei 9.099 no ano de 1995, com a criação dos Juizados Especiais Cíveis para efetivar as 
formas alternativas de soluções de conflitos. Ademais, os direitos fundamentais dos jurisdicionados, do devido processo legal, artigo 5° inciso LIV, do 
acesso à justiça, artigo 5°, inciso XXXV, da ampla defesa, artigo 5°, inciso LV, todos da Constituição Federal, abriram as portas do poder judiciário para o 
cidadão. Consequência direta entre a conjugação dos direitos fundamentais de acesso à justiça e a facilitação por meio dos Juizados Especiais, levou o 
Brasil nos anos 2000, a ultrapassar a barreira dos cem milhões de processos. O Desembargador Kazue Watanable, com o apoio de mais dois 
desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado São Paulo, desde a década de 90, vem buscando esforços para aplicação do modelo de solução 
alternativa de conflitos da escola de Harvard, criado nos anos 70, a conciliação e mediação focado nos interesses interpessoais subjetivos dos cidadãos 
promovendo a cultura da paz. Neste sentido, o Conselho Nacional de Justiça, editou a resolução 125 de 2010, com o objetivo de direcionar as soluções 
dos processos, por meio de soluções alternativas de conflitos, focando nos interesses das pessoas, e não somente nos próprios conflitos. Esta 
paradigmática resolução da justiça brasileira, foi implementada pelo código processo civil, por meio da Lei 13.105 de 2015, em vigor a partir de 18 de 
março de 2016, tornando obrigatória a conciliação e mediação para qualquer processo cível da justiça comum. Passados quatro anos da 
implementação dos mecanismos da conciliação e mediação nos tribunais cíveis brasileiros, pode se verificar uma redução significativa no número de 
processos, atualmente cerca de sessenta e cinco milhões, em tramite perante a jurisdição. A justiça mesmo não direcionando os esforços na redução 
do número de processos, e sim na solução dos interesses dos cidadãos, de fato os processos em curso numericamente foram reduzidos. Ademais, as 
próprias estatísticas apuradas pelas varas estaduais cíveis, obrigatoriedade da resolução 125 de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, apontam por 
número superior a cinquenta por cento das reclamações ou processos submetidos aos centros judiciários de soluções de conflitos e cidadania são 
homologados por meio de acordos extrajudiciais ou judiciais. De forma objetiva, poderia se afirmar que os direitos fundamentais do devido processo 
legal, de acesso à justiça e de ampla defesa dos cidadãos estão sendo efetivados. Vale destacar, que muitos destes acordos homologados, 
extrajudiciais ou judiciais, estão retornando ao judiciário com pedido de revisão ou com pedido de cumprimento de sentença. Não obstante, as partes 
se apoiam no direito fundamental do artigo 5°, inciso II, da autonomia da vontade e inclusive renunciam ao direito fundamental do duplo grau de 
jurisdição, artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, quando aceitam a autocomposição. Por esta via, necessário se faz um amplo estudo para 
identificar a quantidade de processos que estão retornando para o judiciário com os referidos fundamentos. Para tanto, será feito um corte 
metodológico no sentido estudar especificamente a comarca de Carapicuíba, bem como a suas quatro varas cíveis, identificando em cada vara o 
número de processos que estão retornando com pedido de revisão ou cumprimento de sentença, fornecendo a academia, por meio do estudante e ao 
judiciário, para o cidadão, se de fato, está ocorrendo efetivação ou concretização dos direitos fundamentais de acesso à justiça, ampla defesa e devido 
processo legal.
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Título O MÉTODO APAC E O PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE

Docente orientador: CAROLINA MARIA ALVES COSTA

RESUMO
A situação da população carcerária no Brasil beira o colapso, contando com quase um milhão de pessoas presas, segundo dados oficiais. Uma vez 
dentro do sistema carcerário a pessoa que cometeu um ato criminoso é tratada como uma pessoa extirpada da sociedade e indigna de ter contato 
com outros cidadãos. Diversos grupos, ligados a grupos religiosos ou organizações não governamentais, buscam fazer trabalhos que contribuam para a 
ressocialização do preso. A própria Lei Federal nº 7210/84 – Lei de Execução Penal prevê direitos que garantem ao preso o cumprimento da lei com 
respeito à dignidade humana. Os trabalhos voluntários, no entanto, são, por vezes, em um determinado tempo, sem continuidade, visando por vezes, 
alentar que está preso e não fazer com que o indivíduo mude postura diante da vida, se reeduque. Na década de 70 a partir de um trabalho voluntario 
realizado pela Pastoral Carcerária, nasceu um método de ressocialização que de forma permanente consegue oferecer ao detento uma nova vida, uma 
nova perspectiva de futuro. A base do trabalho na APAC gira em torno do trabalho voluntario. Pautado no princípio constitucional da dignidade da 
pessoa humana, o método APAC também evidencia um princípio constitucional oriundo da tríade da Revolução Francesa, fraternidade. O método 
APAC tornou-se uma forma de administrar um presídio, sem guardas, sem armas, com regras claras e comprovada diminuição de reincidência, que no 
âmbito nacional gira em trono de 85% e por meio do método APAC está em torno de 15%. Os serviços que possibilitam o bom andamento da aplicação 
do método se fazem por conta da disponibilidade fraterna das pessoas da comunidade onde se encontra um estabelecimento da APAC. A proposta de 
pesquisa é acerca do trabalho realizado pelo método APAC no processo de execução da pena privativa de liberdade. O método APAC é aplicado por 
voluntários e essa forma de trabalho difundiu-se pelo Estado de Minas Gerais o que suscita o estudo do princípio revolucionário da fraternidade, 
completando a tríade da liberdade e igualdade. É uma pesquisa bibliográfica descritiva por meio do método indutivo acerca do trabalho realizado pelo 
método APAC de Itaúna- MG e o princípio da fraternidade. O trabalho pretende aprofundar a questão do princípio da fraternidade dentro do Direito 
Penal, iluminando os traços obscuros da política criminal e carcerária, bem como indicando um caminho possível para a quebra do ciclo de violência 
social ocasionado pela reincidência penal.
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Título OS NOVOS PACTOS CONTRATUAIS NO DIREITO CIVIL BRASILEIRO: SMART CONTRACTS, BLOCKCHAIN

Docente orientador: Débora Queiroz Oliveira Feres Ribeiro

RESUMO
Ao se analisar o universo jurídico moderno, logo se questiona se há mais algo a ser criado. No Direito Contratual as relações jurídicas foram moldadas 
por séculos estabelecendo-se assim uma enorme segurança entre a partes. Entretanto, o progresso da Cibernética ultrapassa o presente que se faz 
futuro, exigindo adaptações do direito em tempo real, isto é o Direito deve ser “programado” para acompanhar as necessidades sociais. Assim, um 
tema que necessita ser analisado no direito brasileiro diz respeito aos Smart Contracts ou Contratos inteligentes: referentes a um mecanismo que 
envolve ativos digitais e duas ou mais partes, em que algumas ou todas as partes depositam ativos no contrato inteligente e os ativos são 
automaticamente redistribuídos entre essas partes de acordo com uma fórmula baseada em determinados dados, o que não é conhecido no 
momento. Na história da humanidade o contrato tem seu nascedouro em Roma Antiga era designada Constractus = unir, contrair. Época aquela em 
que, se tinha a palavra como estimável conduta, embora os contratantes avençavam de forma solene seus pactos testemunhados por pretórios. Os 
contratos paritários, a saber, ideais de liberdade, que, foram criadas com a Revolução Francesa, nestes as avenças são discutidas individualmente, 
pelas partes, que decidiam, conforme suas vontades sobre cláusulas regentes. As partes concordantes daquelas cláusulas se tornavam leis entre as 
partes pacta Sun Servanda destinado a estabelecer uma relação de interesse entre as partes, com o fim de adquirir, modificar ou suprimir direitos e 
obrigações de natureza patrimonial. O dinamismo moderno das relações contratuais juntamente com a inovação tecnológica trouxe o computador que 
estreitou as comunicações, sobretudo na rede internacional de computadores, a denominada INTERNET e ao lado as informações comerciais o 
CYBERCOMMERCE. Logo, surge a Smart Contracts ou Contratos inteligentes que, são aptos para percorrer o desempenho em tempo real podendo 
ocasionar uma admirável economia de custos a conformidade e o controle sobrevêm imediatamente. Para obtenção de informações externas, um 
contrato inteligente necessita de oráculos de informações, que alimentam o contrato inteligente com informações externas. Nesse sentido, a pesquisa 
tem como propósito contribuir para o conhecimento contratual na atualidade e a transformação digital que vem incidindo no âmbito jurídico.

E-mail: deboraferes@uol.com.br

Aluno: Gabrielly Aparecida Piscinato Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Kaique Matheus Carvalho de Lima Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Sthefanie Dória dos Santos Lucas Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Aluno: SAMUEL BATISTA DE LEMOS Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título CIDADES E POLÍTICAS PÚBLICAS

Docente orientador: LEANDRO ORTUNES

RESUMO
A cidade de Carapicuíba, emancipada em 26 de março de 1965, tem em sua história um legado colonial, com a criação do aldeamento jesuíta em 1590, 
e também foi marcada pelo projeto habitacional chamado Cohab nas décadas de 60 e 70 na intenção de promover moradia para os trabalhadores da 
cidade de São Paulo. O contraste cultural entre uma cidade histórica e seu baixo IDH somado ao alto índice de criminalidade é fruto de um processo 
histórico o qual pretendemos pesquisar pelo viés da urbanização. Após a expansão de moradias, nas décadas de 60 e 70, cidade cresceu desornamente 
criando um caos urbano e de complexa solução. Diante do exposto, este projeto de pesquisa tem como objetivo desenvolver planos de ação na esfera 
urbana em Carapicuíba que subsidiem políticas públicas ou plano diretor para a cidade na atual gestão. Compreendemos que o papel da academia é 
também promover benefícios diretos a comunidade por meio de seus estudos e ações. Por este motivo, o objetivo específico deste projeto é propor 
pequenas melhorias urbanísticas, sem grande impacto orçamentário que poderiam melhorar a qualidade de vida e da urbanização da cidade, 
principalmente na área de lazer, cultura e integração social alinhados com o projeto urbanístico na região da Aldeia de Carapicuíba, revitalizando o 
patrimônio cultural e minimizando os avanços de ocupações e crescimento desordenado na região. A metodologia utilizada, nesta pesquisa, envolverá 
um levantamento bibliográfico sobre gestão urbana e políticas públicas e sobre o processo de urbanização da cidade. Também será realizada 
entrevistas com representantes da sociedade civil e da administração pública da cidade para identificar as principais demandas da sociedade e os 
entraves administrativos.  E, por fim, será elaborado um estudo comparativo entre políticas públicas utilizadas em cidades modelos, como Curitiba e 
Pampulha (BH) e que possam ser replicados, com suas devidas proporções, ao município de Carapicuíba. Justifica-se a execução deste projeto pela 
necessidade de um melhor desenvolvimento urbano da cidade. Além disso, espera-se que os pesquisadores envolvidos possam identificar os principais 
dilemas urbanos contemporâneos de Carapicuíba, sendo o grupo um difusor de conhecimento e um meio de interação entre a sociedade. Com isso 
espera-se cumprir o papel da extensão universitária agregando valores a sociedade, a melhoria contínua e o desenvolvimento social.

E-mail: leandroortunes@uol.com.br

Aluno: KATARINA AGUIAR INACIO Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES

Aluno: JESSICA EMILY NOVASKI VENANCIO DA SILVA Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES

Título ESTUDO DE EDIFICAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL NA CIDADE DE OSASCO: QUALIDADE AMBIENTAL EM ESPAÇOS INTERNOS E EXTERNOS DAS 
UNIDADES

Docente orientador: Nathália Mara Lorenzetti Lima

RESUMO
A ideia de habitação voltada ao interesse social existe para garantir abrigo àqueles que não possuem capacidade financeira de adquirir seu imóvel 
próprio. Iniciou durante o governo de Vargas, quando foi instaurada a idéia de moradia social, dando origem aos conjuntos habitacionais que forram o 
Brasil. Claramente, a necessidade de espaços residenciais a fim de abrigar famílias das mais diversas regiões do país garante certa segurança aos 
usuários e os mantém com qualidade de vida muito maior que em outras possíveis situações, como a moradia irregular ou mesmo a ausência de um 
espaço físico de abrigo. Apesar dessa importância e incontestável benefício às famílias beneficiadas, ao longo do tempo houve um grande crescimento 
desse tipo de empreendimento. Por outro lado, houve também uma generalização dos espaços produzidos, tendo assim uma grande produção, porém 
com menor qualidade. Essa baixa qualidade se reflete nas distâncias, cada vez maiores, dos espaços detentores das principais fontes de trabalho, 
afastando o trabalhador de seus postos, bem como dos equipamentos públicos, concentrados nas regiões centrais, também na qualidade de projeto, 
que conduziu a menor qualidade ergonômica, já que há espaços menores e menos preparados para as dinâmicas inseridas no ambiente doméstico, e 
menor qualidade térmica, dada a baixa qualidade dos materiais construtivos e de projeto. Sendo assim, essa pesquisa objetiva trabalhar duas 
vertentes. A primeira delas é o espaço interno às unidades habitacionais. Esses espaços, cada vez menores e compactos, serão analisados quanto à sua 
capacidade de adaptar-se à possíveis novas atividades inseridas no ambiente residencial a fim de complementação de renda, ou pelas novas formas de 
trabalho, com é o caso do home office, que implica no trabalho à distância, a partir da própria moradia. Também serão abordados os desenhos de 
projeto quanto à concepção interna dos espaços de morar, já que eles implicam na qualidade ergonômica das unidades, devendo, por pressuposto, 
garantir autonomia e segurança à seus usuários. Além disso, serão analisados materiais, aberturas e relações com a orientação da unidade e o entorno 
a fim de entender seus resultados com o clima local e seus reflexos com a sensação de conforto térmico. A segunda vertente é o espaço externo às 
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edificações que refletem em como os usuários e demais pedestres se relacionam com elas. Essas relações abordam diversas questões e, entre elas, 
estão a sensação de conforto térmico à partir das superfícies que circundam aquele espaço público, o conforto visual que é garantido pela fachada dos 
edifícios, envolvendo segurança e bem estar dos transeuntes e a mobilidade e acesso aos equipamentos públicos, que analisa a oferta de transporte 
público na região, bem como os espaços que interliga, além de entender o que o poder público oferece ao entorno mais próximo da habitação de 
tantos cidadãos.

Aluno: Vinícius Romão Bispo Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES
Aluno: Beatriz de Silva Lima Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES

Título URBANISMO E FLUXOS DE CARAPICUÍBA: UM ESTUDO SOBRE O TRÂNSITO CONSTANTE NA AVENIDA INOCÊNCIO SERÁFICO

Docente orientador: PATRICIA MARCUCCI KULAIF

RESUMO
A presente proposta de pesquisa visa observar o urbanismo do município de Carapicuíba, localizado na região metropolitana de São Paulo. Desde seu 
surgimento até a atualidade, há questões complexas sobre seu desenvolvimento social e a execução de sua formação. A fim de filtrar a problemática 
em questão, se torna necessário compreender os itens nos quais uma se suas principais vias, a Avenida Inocêncio Seráfico, possui um 
congestionamento constante. Uma vez que esta, atravessa a cidade, ligando seu centro com comércios e serviços, até sua extremidade onde localiza-
se em sua maioria residências de alto padrão, passando por regiões com pouco poder aquisitivo e edificações em mal estado, de maneira caótica. 
Deverá ser analisado a partir de dados históricos sobre a formação da cidade, estudo sobre seu zoneamento, bem como o Plano Diretor e um 
levantamento de dados de fonte secundaria como Jornais e Revistas com registros específicos e datas de fatos ocorridos na via. Como parte do 
desenvolvimento do conhecimento, será realizado registros fotográficos sobre sua situação atual, bem como levantamento sobre o trânsito local e 
suas causas. Tais dados deverão ser coletados a fim de analisa-los a partir dos conhecimentos de Kevin Lynch sobre os cinco elementos estruturantes 
da cidade e a maneira na qual está se compõem sobre o espaço e quais seus resultados. Será utilizado das perspectivas de Ermínia Maricato sobre a 
situação social e complexa da cidade, como meio de desenvolvimento histórico com espaço e reflexo de sua situação, para compreender a quais 
rumos a urbe deve seguir e soluções possíveis de serem adotadas ao espaço. Observado sob as perspectivas de David Harvey, reforçando a 
possibilidade de obter uma cidade ecologicamente mais sã para seus moradores e analisando as similaridades das críticas de Jane Jacobs, sobre o 
desenvolvimento e positivo e negativo das cidades e suas diversidades socioespaciais herdadas ao longo do tempo. Elaborando assim, uma 
investigação completa sobre o espaço urbano proposto e registrando possibilidades de melhorias para as pessoas que por nela permeiam diariamente.

E-mail: patimk@hotmail.com

Aluno: ALINE COSTA LEITE Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Design Gráfico

Título HOSTILIDADE NA PRODUÇÃO DE DESIGN E DO ESPAÇO

Docente orientador: ELISABETE BARBOSA CASTANHEIRA

RESUMO
A cidade abriga o prédio, abriga a casa. Abriga a rua, abriga o viaduto. Abriga o rio, abriga a praça. Abriga o homem, abriga o carro.  Abriga o caos, 
abriga a ordem. Se engana aquele que pretende dar o sentido de cidade à uma localidade que abriga um determinado número de indivíduos ou que se 
estabelece como a sede de um município. A cidade, ainda que repositório é, para Rolnik (1988), algo capaz de atiçar os sentidos. É o que a autora 
denomina de segunda natureza, aquela manufaturada. A polaridade que a cidade comporta, e que trata da esfera pública e da esfera privada, marca a 
forma como se desenvolve a relação entre o cidadão e a urbanidade cotidiana. Nela persiste ainda a força do negócio que estipula, divide, separa e 
que, em última instância, determina a forma como são estabelecidas as relações e como a metrópole se consolida enquanto narrativa.Tal narrativa, 
permeada pelas restrições inerentes à escala urbana, faz referência ao que, segundo Jacques (2005), traduz a ausência de experiências sensoriais ante 
a hostilidade que aparta, que segrega. A presença da hostilidade no âmbito da produção do espaço por meio de intervenções de design cada vez mais 
higienizadoras e excludentes se faz presente na sociedade contemporânea de forma crescente. Com o objetivo de uma pretensa segurança muram-se 
prédios, instalam-se grades nas praças, fazem-se bancos desconfortáveis para que não sejam abrigo de pessoas sem espaço próprio, sem casa, entre 
tantas outras possibilidades. Em oposição ao convívio transversal e à pluralidade urbana, elementos agressivos, ameaçadores e não convidativos 
povoam uma cidade que não acolhe. Ainda que a hostilidade seja potencialmente violenta e aquilo que isola seja potencialmente perigoso a cidade 
segue instalando design hostil na produção do espaço público contemporâneo. A presente pesquisa procura entender a abrangência deste design em 
face das necessidades e motivações que estão na sua origem identificando práticas que convivem e, sobretudo, alteram a cidade e a relação que com 
ela o cidadão estabelece. Pesquisa os tipos, as formas de instalação e os respectivos objetivos, no âmbito da cidade de São Paulo, para pontuar a 
microescala da intervenção excludente e que resulta na produção de espaço hostil.

E-mail: bebe.castanheira@gmail.com

Aluno: NICOLI CORDEIRO YOPE Curso do aluno: Design Gráfico Situação: PIBIC/IES
Aluno: DAYANE DA SILVA SOUZA Curso do aluno: Design Gráfico Situação: PIBIC/IES

Aluno: GABRIEL DA SILVA CLEMENTINO Curso do aluno: Design Gráfico Situação: PIBIC/IES

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título ANÁLISE DAS ATIVIDADES ENVOLVENDO GRANDEZAS E MEDIDAS NOS LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL

Docente orientador: MARILENE MOUSSA MIRANDA

RESUMO
Este projeto pretende analisar atividades envolvendo Grandezas e Medidas apresentadas nos livros didáticos de Matemática, recomendados pelo 
Programa Nacional Livro Didático (PNLD): Matemática, para as séries iniciais, do 1º. ao 5º. ano do ensino fundamental. Pretende-se verificar tipos 
diferentes de abordagem e interpretação das representações, utilizando conceitos e habilidades importantes para a compreensão do tema. Serão 
observados e analisados os tipos de materiais manipuláveis sugeridos nas atividades, considerando o termo manipuláveis como material 
confeccionado pelos alunos para a realização das atividades propostas. Por meio da comparação dos principais métodos aplicados, será possível 
identificar os pontos fortes e fracos no desenvolvimento dos conceitos de comprimento, massa, capacidade e tempo nos livros didáticos do 1º ao 5º 
ano do ensino fundamental. A pesquisa se desenvolverá sob a teoria do autor Geràrd Vergnaud, que defende atividades envolvendo pesquisas com 
estudantes. Segundo Vergnaud, Piaget diz que o conhecimento é uma adaptação a situações nas quais é necessário fazer algo. Por isso, se não 
confrontamos as crianças com situações nas quais elas precisem desenvolver conceitos, ferramentas, limites, elas não têm razão para aprender. O 
projeto será desenvolvido em três etapas.  Na primeira etapa, será observado um conjunto de atividades envolvendo as grandezas: comprimento, 
massa, capacidade e tempo, em livros didáticos adotados pelas redes municipal e estadual da cidade de Carapicuíba, São Paulo.  A segunda etapa será 
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a verificação dos tipos de materiais manipuláveis sugeridos para a realização das atividades. Na terceira etapa serão analisados os pontos positivos e 
negativos de cada texto didático avaliado e então a elaboração de uma sequência didática, a partir do tema Grandezas e Medidas, com a finalidade de 
comparar as atividades com as seguintes questões: As atividades apresentadas nos livros didáticos pesquisados, contribuem de que forma no 
aprendizado do tema? A utilização de materiais manipuláveis contribui de que forma para o desenvolvimento e compreensão do tema? A pesquisa é 
necessária, diante da necessidade de utilizar materiais manipuláveis que proporcionem aos professores e alunos uma modelagem matemática que 
permita explorar as grandezas e medidas de forma mais prática.

Aluno: ISABELLA PEREIRA DE CARVALHO Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/IES

Aluno: KELLEN CRISTINY SILVA DE OLIVEIRA Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/IES

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Licenciatura

Título AVALIAÇÃO DE IL-1B E DISFUNÇÃO AUTONÔMICA CARDÍACA  EMCARDÍACA EM INDIVÍDUOS COM SOBREPESO COMO FATORES DE RISCO NO 
DESENVOLVIMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERAL: INFLUÊNCIA DO ESTILO DE VIDA FISICAMENTE ATIVO

Docente orientador: Fernando Alves Santa Rosa

RESUMO
A hipertensão arterial sistêmica é uma síndrome crônica multifatorial, possui uma progressão complexa e é causada por fatores congênitos ou 
adquiridos. Esta doença atinge parte significativa da população mundial adulta e é fator de risco para doenças cardíacas e disfunção renal. Dados na 
literatura têm demonstrado que jovens normotensos, filhos de hipertensos, apresentam aumento da pressão arterial, dos níveis séricos de 
catecolaminas, redução da resposta barorreflexa e da variabilidade da frequência cardíaca, quando comparados a jovens filhos de normotensos. O 
acúmulo de tecido adiposo tem sido associado como fator de risco para o desenvolvimento da hipertensão, pois pode promover alterações no sistema 
imunológico e no controle autonômico. A atividade física pode atuar de forma positiva melhorando a disfunção autonômica e alterando positivamente 
o perfil inflamatório. Desta forma, o objetivo do presente trabalho será avaliar e comparar parâmetros hemodinâmicos, autonômicos, de composição 
corporal e nível de estresse psicossocial entre indivíduos insuficientemente ativos ou fisicamente ativos com histórico familiar positivo ou negativo de 
hipertensão. Serão selecionados sujeitos do sexo masculino divididos em grupos sedentário com sobrepeso (SS), fisicamente ativo com sobrepeso 
(FAS) e fisicamente ativo sem sobrepeso como controle (FAC). O estudo possuirá 4 fases experimentais: fase 1 – avaliação da composição corporal e 
medida da pressão arterial; fase 2 – registro do intervalo RR; fase 3 – análise da variabilidade da FC; e, fase 4 – análise bioquímica por ELISA. Os 
resultados do presente estudo poderão esclarecer o impacto do estilo de vida diante de fatores de risco como acúmulo excessivo de tecido adiposo 
para o desenvolvimento da hipertensão arterial, bem como verificar o papel do sistema nervoso autônomo e da citocina IL-1b em populações 
predispostas, podendo contribuir na busca de alternativas terapêuticas que possam reduzir o risco cardiovascular nestes indivíduos.

E-mail: fernandoasr78@yahoo.com.br

Aluno: Daiana da Costa Vicente Curso do aluno: Educação Física - Licenciatura Situação: PIBIC/IES
Aluno: Kelly dos Santos Fernandes Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título DESCARTE DE MEDICAMENTOS NA FACULDADE ESTÁCIO DE CARAPICUÍBA: IMPLEMENTAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ANÁLISE ESTATÍSTICAS DE 
MEDICAMENTOS DESCARTADOS

Docente orientador: Ludmila Nakamura Rapado

RESUMO
O Brasil está classificado entre os dez países cuja população mais consome medicamentos no mundo. Esse elevado consumo está relacionado a 
geração de medicamentos vencidos, em desuso ou impróprios para consumo no domicílio dos consumidores. Esses medicamentos são usualmente 
descartados na rede de esgoto e lixo doméstico, devido ao acesso facilitado e ao não conhecimento sobre as implicações ambientais, socioeconômicas 
e aos riscos à saúde que o descarte de forma inadequada de medicamentos pode causar. Estudos indicam que medicamentos podem alterar 
adversamente o sistema reprodutivo de organismos aquáticos, assim como o descarte de antibióticos pode contribuir no desenvolvimento de 
bactérias resistentes. Esse projeto visa favorecer o descarte adequado de medicamentos de alunos e colaboradores da Faculdade Estácio de 
Carapicuíba, viabilizando o estabelecimento de um ponto de descarte permanente. Além disso, objetiva-se compreender as causas da aquisição de um 
medicamento, culminando nas razões para o seu descarte e correlacionar a possibilidade do descarte correto dos medicamentos ao acesso facilitado a 
um ponto de descarte. Será realizado um questionário com alunos dos cursos de saúde, exatas e humanas e colaboradores da faculdade (totalizando 
pelo menos 200 entrevistados), para avaliar se há conhecimento e realização do descarte adequado de medicamentos e sua importância. A partir dos 
dados obtidos no questionário será elaborado e distribuído um material informativo (folheto) evidenciando a importância de descartar 
adequadamente os medicamentos e divulgando o ponto de descarte, que será implantado na faculdade. Os medicamentos descartados (no ponto de 
descarte) serão coletados semanalmente, contabilizados e classificados de acordo com a classe farmacológica. No momento do descarte do 
medicamento, o aluno/colaborador será incentivado a indicar as razões que o levaram a descartar os medicamentos. O estabelecimento de um ponto 
de descarte permanente na faculdade será avaliado pela possibilidade de parceria com o setor público/privado.

E-mail: ludmilabio@yahoo.com.br

Aluno: Caroline Monteiro Ferreira Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Débora Silva de França Abreu Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2019/2020 - ESTÁCIO CASTANHAL

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título (I)LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 
ORIUNDO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Docente orientador: Rafael Albuquerque da Silva

RESUMO
O presente projeto de pesquisa possui como temática a “(I)legitimidade do Ministério Público Estadual para a propositura de ação de execução de 
título executivo extrajudicial oriundo do tribunal de contas”, haja vista a importância, principalmente, no âmbito processual civil de efetuar-se 
pesquisas sobre o tema, em decorrência da alarmante divergência jurisprudencial que norteia da temática abordada e, consequentemente, a 
insegurança jurídica acarretada. Nesse talante, o problema de pesquisa se desenvolve a partir do seguinte questionamento: É possível considerar o 
Ministério Público legitimado para propor ação de execução das decisões do Tribunal de Contas? Com isso, busca-se evidenciar questões norteadoras 
como: É correto considerar a decisão mais recente do STJ como a majoritária, apesar da mesma Corte haver pacificado entendimento contrário 
anteriormente? Como a doutrina se manifesta sobre o assunto? A imprevisibilidade das decisões sobre o tema pode ocasionar insegurança jurídica? 
No que concerne à justificativa, este projeto é elaborado em razão de ser notória a ausência de consolidação de entendimento quanto à legitimidade 
do Órgão Ministerial em processos executórios que tem por objeto as decisões condenatórias do Tribunal de Contas, fato este que ocasiona, no 
cenário fático, insegurança jurídica aos intérpretes do direito quando estes se deparam com o tema tratado.No que tange aos objetivos, tem-se como 
objetivo geral averiguar se o MPE é legitimado para promover ação de execução dos decisuns proferidos pela Corte de Contas. A par disso, quanto ao 
objetivo específico busca-se analisar as decisões do Judiciário Pátrio sobre o tema em comento, assim como o entendimento majoritário da doutrina, 
bem como efetuar o estudo de caso na Promotoria de Justiça de Castanhal e Magalhães Barata com intuito de averiguar se o Parquet, caso deparado 
com o alusivo título executivo extrajudicial, buscou executá-lo e quais os resultados gerados.Trata-se de uma pesquisa aplicada, na qual procura-se 
utilizar como procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica, no que tange a busca de informações que embasem o desenvolvimento e 
fundamento teórico da pesquisa, por meio da utilização de livros, artigos científicos, teses, dissertações, dentre outras que forem necessárias; 
pesquisa documental de decretos, leis, documentos institucionais, bem como outros materiais que possam ser consultados, a fim de auxiliarem na 
construção da base teórica do projeto.A par disso, é diáfano perceber que os desígnios do estudo em comento, qual seja, contribuir de forma 
significativa no campo teórico diante da elucidação de pesquisas científicas sobre o estudo em tela, por tratar-se de estudo ainda sensivelmente alvo 
de pesquisas, necessitando de análise crítica em sua construção, principalmente, pelo fato de se estar diante da execução de um bem juridicamente 
tutelado que possui grande relevância no cenário pratico da coletividade, por tratar os acórdãos condenatórios da Corte de Contas, as quais tratam da 
possibilidade de buscar-se a restituição do dinheiro público.
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Aluno: Ana Caroline Lima Melo Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título A FORMAÇÃO CRÍTICA E CIDADÃ NO ENSINO SUPERIOR: UM OLHAR SOBRE OS DISCENTES DA FACULDADE ESTÁCIO DE CASTANHAL

Docente orientador: Adriano Rodrigues Remor

RESUMO
O ambiente acadêmico propicia um espaço de reflexão imbuído de sujeitos que compartilham de diferentes opiniões e pensamentos, é inconteste a 
necessidade de se pensar sobre a formação e o desenvolvimento do senso crítico dos estudantes universitários. Assim, considerando que a 
universidade se constitui a partir da atuação do corpo docente juntamente com outros atores para a construção do conhecimento e formação dos 
indivíduos, infere-se acerca da possibilidade de se compreender a relação entre a formação crítica no ensino superior e a sua influência no 
desenvolvimento de práticas cidadãs, tendo como pano de fundo a autonomia discente por meio do processo dialético existente na construção, 
produção e reprodução do conhecimento. Dessa forma, reconhecendo o papel da academia para o desenvolvimento crítico do indivíduo; do corpo 
docente para o aperfeiçoamento das habilidades sociocongnitivas dos alunos; e o olhar pedagógico a fim de compreender os desafios das 
aprendizagens presentes em sala de aula, esta pesquisa busca responder a seguinte problemática: em que medida a formação crítica no ensino 
superior influencia no desenvolvimento de práticas cidadãs no cotidiano dos discentes? Além disso, outras questões são suscitadas: a primeira refere-
se à relação discente x docente, questionando o papel da academia e dos professores no ambiente acadêmico; a segunda diz respeito às práticas 
efetivas do agir crítico, questionando como são concedidos os seus significados, qual a proteção e os seus modelos. Indaga-se a partir de uma 
realidade consubstanciada nas vivências acadêmicas, observando os estudantes universitários como seres históricos e sociais, cujas subjetividades 
ressignificam o processo de ensino e aprendizagem. Partindo dessa premissa, o trabalho será realizado, inicialmente, por meio da pesquisa 
bibliográfica, de vertente sociopedagógica, a fim de se analisar a produção teórica no campo da educação e da sociologia sobre a formação e a 
construção da criticidade no ambiente universitário. Num segundo momento, realizar-se-á pesquisa de campo de caráter descritivo, fundamentando-
se na abordagem qualitativa, efetivada mediante a aplicação de questionários para os discentes da Faculdade Estácio de Castanhal, a fim de 
compreender o que estes pensam sobre a sua formação crítica e de como a instituição e o corpo docente agem nesse processo dialético.
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Título ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO APLICADO A CRIMINOLOGIA

Docente orientador: Bernardo Mendonça Nobrega

RESUMO
A criminalidade é problema nacional de grande relevância e alvo de estudos multidisciplinares das mais variadas disciplinas. Trata-se de problema de 
ordem jurídica e social com grande impacto no dia a dia do cidadão e cuja solução está longe de ser definida. Estudos do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA) apontam que o índice de criminalidade está aumentando, o que força ainda mais o setor acadêmico a responder ao 
chamado, intensificando os estudos e propondo políticas públicas. A doutrina clássica associa a criminalidade com fatores sociológicos e vinculados a 
desigualdade social. Trata-se de estudos entre sociologia e direito. Acontece que, em que pese a importância e validade desses estudos, há outros 
caminhos acadêmicos envolvendo a multidisciplinariedade que ainda podem ser desbravados, dos quais traz a ciência econômica, cuja interpretação 
em conjunto com o direito resultou na corrente jurídica denominada de Análise Econômica do Direito. Essa vertente visa aplicar o instrumental da 
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ciência econômica como ferramenta de análise e interpretação do direito. A ciência econômica possui teoria antiga e consolidada resultando na 
criação de princípios que possibilitam uma abordagem mais pragmática e que podem trazer novos resultados quando aplicados ao direito. Ao aplicar 
essa corrente jurídica no campo da criminologia, se objetiva testar as ideias tradicionais, criando novos paradigmas com possibilidade de proposição de 
políticas públicas. Essa pesquisa visa dar ao aluno pesquisador incentivo iniciar pesquisa, instrumental de como desenvolver uma pesquisa, e aguça sua 
visão crítica acerca de temas controvertidos. Isso resulta em uma maior conexão entre a academia e a sociedade, ligação essa indispensável para que 
os avanços naquela atinjam esta. O projeto também objetiva dar o Aluno pesquisador conhecimento acerca de uma bibliografia que não é explorada 
com tanta profundidade na graduação o que remete ao fundamento teórico da pesquisa pretendida: Richard Posner, Ronald Dworkin, Martha 
Nussbam, Bernardo Klicksberg, Lênio Strek, dentre outros importantes juristas. Essa pesquisa se dará lendo e aprendendo sobre essa bibliografia, 
buscando dados concretos e fazendo a necessária ligação entre elas para, assim, desenvolver novas respostas. Isso será feito no formato de grupo de 
pesquisa onde os participantes lerão e pesquisarão, primeiramente, sozinhos, com base em textos e questões previamente indicadas. Posteriormente 
compartilharam em grupo o que entenderam na forma de um debate. Por fim, aula expositiva consolidará esse novo conhecimento. Ao final, objetiva-
se, também, a elaboração de pôsteres e artigos científicos, mostrando a produção cientifica da Estácio e, ao mesmo tempo, dialogando com outros 
acadêmicos.

Aluno: Paulo André Praia Fonseca Lopes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Daniele Fernandes da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ana Gabriela do Vale Pismel Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jordan Corrêa Oliveira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título TRABALHO, DIREITOS HUMANOS E TRANSFORMAÇÕES CONTEMPORÂNEAS – REFLEXÕES CRÍTICAS E HERMENÊUTICAS PARA 
(RE)CONSTRUÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO NOBRASIL

Docente orientador: Omar Conde Aleixo Martins

RESUMO
O campo das relações de trabalho no Brasil teve um marco legislativo recente que significou profundas transformações, mormente do ponto de vista 
jurídico, na interação entre trabalhadores e tomadores de serviço, a Lei 13.467/2017, conhecida como “reforma trabalhista”, a qual implicou 
transformações significativas nas relações materiais e processuais trabalhistas. Fortes vozes no campo da pesquisa científica identificam na nova lei 
trabalhista forte retrocesso social, comprometimento da legitimidade democrática e desconstrução principiológica do Direito do Trabalho tal qual 
conformado por suas raízes históricas protetivas e pelo contexto de afirmação dos direitos sociais desde o início do século XX, no pós-primeira guerra 
mundial, com a criação da Organização Internacional do Trabalho e a constitucionalização dos direitos sociais. Tais transformações são um convite, 
atraente e desafiador, à pesquisa científica no campo das relações sociais trabalhistas. É neste cenário de tensões, anunciados retrocessos, impactos 
multidisciplinares e profundas transformações jurídicas, tudo no campo das relações de trabalho, que se propõe o presente projeto de pesquisa e 
iniciação científica, integrando a Estácio Castanhal neste cenário nacional de reflexão crítica com aprofundamento teórico consistente e produção 
científica sobre as transformações atuais nas relações de trabalho no Brasil. Tem-se por objetivo geral desenvolver abordagens críticas e científicas, 
com embasamento teórico consistente e diálogo contextualizado, acerca das transformações contemporâneas nas relações de trabalho no Brasil, a 
partir do enfoque da Constituição e dos Direitos Humanos e de uma perspectiva hermenêutica do direito. Dentre os objetivos específicos, propõe-se 
compreender os Direitos Humanos no prisma jurídico e no prisma do discurso emancipatório; compreender o Direito do Trabalho, especialmente em 
sua faceta de direitos constitucionais sociais e direitos previstos em tratados internacionais, como uma dimensão dos Direitos Humanos; discutir e 
compreender aspectos da pós-modernidade e seus impactos para as relações jurídicas, bem como abordagem multidisciplinar a partir da economia e 
sociologia do trabalho; analisar realidades contemporâneas de trabalho em âmbito nacional e regional como resultantes das transformações nas 
relações de trabalho; analisar e discutir a trajetória da flexibilização e desregulamentação trabalhistas, no aspecto legislativo e jurisprudencial, com 
diálogo em face da questão da atuação sindical; estabelecer pesquisas de campo relacionadas aos temas teóricos propostos. No tocante ao aspecto 
metodológico, sabe-se que a pesquisa em ciências sociais demanda um caráter de objetividade, como não poderia deixar de ser ante uma postura 
genuinamente científica, implicando o despojamento de preconceitos, pré-noções, leituras tendenciosas e discursos ideológicos. A busca pela 
objetividade científica não é tarefa fácil, perpassando, muitas, vezes por uma ruptura com o objeto de pesquisa, desconstruindo-o a partir da 
superação de uma noção já concebida, rígida, acrítica e que inviabiliza a investigação com primor científico, tudo isso sem olvidar do necessário diálogo 
com o contexto e vivências dos alunos, os quais integram determinada comunidade, estão situados histórica e socialmente em determinado contexto. 
O processo educacional, no qual está inserida a pesquisa, não pode ignorar tais aspectos se objetiva construir uma educação transformadora. Sob este 
prisma o projeto se propõe a utilizar, como ferramentas de pesquisa, a investigação bibliográfica, o estudo de caso e a contextualização regional 
mediante pesquisa exploratória de casos, instituições e notícias ligadas às temáticas abordadas. Objetiva-se que os alunos elaborem artigos científicos 
sobre as temáticas pesquisadas, os quais seguirão o método hipotético-dedutivo.
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Aluno: Jaqueline Lima Lopes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Aluno: Francisco Eduardo Araújo De Castro Da Paz Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Douglas Willian Da Costa Monteiro Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Engenharias
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Título ACESSIBILIDADE NA FACULDADE ESTÁCIO DE CASTANHAL: ELIMINANDO BARREIRAS E CONSCIENTIZANDO A COMUNIDADE ACADÊMICA

Docente orientador: Simone Cravo da Silva

RESUMO
Atualmente, a acessibilidade é um benefício adquirido para que as pessoas com necessidades especiais possam transitar nos lugares de uso comum, 
seguindo o direito universal de ir e vir pertencente a todo cidadão. Esse tema vem se constituindo como foco permanente de discussões em vários 
ambientes educacionais. Seu estudo é de suma importância para um bom projeto. Podendo ser interpretado como a eliminação de barreiras 
arquitetônicas, adequação de transporte para os indivíduos com deficiência, provimento de equipamentos e recursos específicos para que as pessoas 
com limitações de locomoção possam ter acesso à informação oportuna para um deslocamento sem obstáculos. Os portadores de necessidades 
especiais são constituídos por cidadãos com limitações de locomobilidade, se enquadrando também nessa classe, os idosos, gestantes, pessoas com 
criança de colo, com mobilidade reduzida temporária e obesas, gerando desta forma, uma redução de locomoção, flexibilidade, coordenação motora e 
percepção. A privação desse deslocamento é entendido como perda ou anormalidade de uma estrutura, tomando como cerne a questão na função 
psicológica, fisiológica ou anatômica, que conceba a inabilidade para a ação das atividades cotidianas. Os principais entraves encontrados na maioria 
dos lugares de acesso são: escadas, portas e corredores estreitos, banheiros não adaptados, telefones públicos mal instalados, falta de sinalização ou 
até mesmo mal posicionada. Sua aplicação vem sendo utilizada cada vez mais em ambiente universitário, tornando esses espaços mais acessíveis aos 
portadores de mobilidade física e visual. Assim, o presente estudo tem como objetivo diagnosticar as dependências internas da Faculdade Estácio de 
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Castanhal, comparando com mais duas faculdades de Ensino superior do mesmo município, a Anhanguera e a Uniaselvi, onde foram implantadas as 
adaptações, conforme as disposições das normas adotadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Desta forma, poder-se-á averiguar, 
do ponto de vista do estudante portador de necessidades especiais, se o projeto implantado no âmbito interno dessas instituições de ensino, equivale 
as reais necessidades para espaço no qual estará sendo estudado. Para tanto, se fará pesquisas bibliográficas sobre o tema, buscando técnicas e 
soluções que possam ser enquadradas no recinto universitário, além disso, obteremos coleta de dados, proveniente de entrevistas semiestruturada 
juntos aos estudantes, professores, funcionários, visitantes, idosos, portadores de deficiências físicas, sensoriais e de dificuldades de locomoção. A 
importância do estudo se verifica no sentido de indicar que a acessibilidade é um caminho para a inclusão do estudante com necessidade especial no 
contexto universitário. De posse dessas informações, se farão propostas para cada problema identificado, utilizando os critérios técnicos de acordo 
com as legislações e normas vigentes, além desses preceitos, tomaremos também como ênfase a questão para a conscientização dentro da 
comunidade acadêmica.

Aluno: Thiago César de Oliveira Airosa Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gabriel Santos Reis Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
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Título BIM DO 3D AO 7D: UMA FERRAMENTA NO PROCESSO DO PROJETO NA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Docente orientador: Simone Cravo da Silva

RESUMO
A Ferramenta BIM (Building Information Modeling) representam uma nova geração no processo de projetos inteligentes que gerenciam a informação 
para a indústria da construção civil. O conceito BIM abrange o desenvolvimento e logística de uma representação digital com atributos físicos e 
funcionais de uma edificação, apoiando arquitetos, engenheiros e construtores (AEC) ao melhor desempenho do projeto, abrangendo aspectos de 
concepção, operação, manutenção e gerenciamento. É uma metodologia virtual que, entre muitas outras capacidades, permite a comunicação entre 
todos os elementos das fases do projeto. Diferentemente do sistema CAD geométrico, que proporcionam somente a reprodução de objetos gráficos, 
como linhas e pontos, o BIM consegue simbolizar a planta arquitetônica, facilitando o intercâmbio de dados. Neste estudo iremos utilizar o software 
Revit, da Autodesk, dando ênfase para a plataforma BIM, somados a outros programas que auxiliaram o melhor desempenho para a pesquisa aqui 
proposta. Neste sentido, o presente trabalho propõe, através de uma revisão bibliográfica sob o tema e paralelamente o estudo de caso –
primeiramente, no prédio novo da Faculdade Estácio Castanhal, aonde irá abrigar o curso de medicina, por conseguinte, em edifícios em fase de 
construção no município de Castanhal – onde será apresentado através das ferramentas BIM melhoria no processo de desenvolvimento do produto da 
construção civil. Classificamos a plataforma do 3D ao 7D, onde cada dimensão tem seu objetivo próprio. A produção arquitetônica e as plantas 
complementares, é o primeiro tópico da metodologia aplicada, no qual se propõe a concepção, a modelagem em 3D, a compatibilização, a realidade 
virtual e a renderização do edifício. Em 4D, é relativo à programação da edificação, isso é, a tridimensionalidade somado com a questão do tempo. No 
5D, consiste na análise de custos da obra, extraindo o quantitativo dos modelos, como, por exemplo, a quantidade de portas, gerando 
subsequentemente um orçamento geral do empreendimento. Na etapa do 6D, analisa de sustentabilidade do edifício, estudando a questão térmica e 
dinâmica da edificação, instruindo o projetista ao melhor posicionamento do ar condicionado, diminuindo o consumo desse aparelho. Por fim, a 
sétima dimensão do BIM, enfatiza o gerenciamento de subcontratante, a operação pós-obra e a manutenção durante todo o ciclo de vida da 
construção, trata-se de um modelo “Como construído” (As built), que traz consigo não apenas o que foi desenhado mas também o que é realmente 
realizado em fase de construção. Cada geração apresentada não depende necessariamente uma da outra para ser feita, podendo ser elaborada 
aleatoriamente, conforme a necessidade do empreendimento. O laboratório que se constituirá no decorrer de agosto/2019 a julho/2020, 
proporcionará ao estudante de engenharia civil, o exercício da consultoria mercadológica na indústria da construção, assim como, o domínio da prática 
que transcende as questões acadêmicas, direcionando ao ramo operacionais do trabalho em campo. Vale ressaltar ainda, que o BIM não é um 
software, pois não é um programa proprietário e nem uma tecnologia. A plataforma é um conceito fundamentado em sistemas informatizados, que 
são os sistemas CAD. Para exemplificar, os softwares mais utilizados com esse conceito são: o ArchiCAD® da empresa Graphisoft® e o Revit® da 
empresa Autodesk®. Neste sentido, o Building Information Modeling é considerado, por muitos arquitetos, engenheiros e construtores, como uma 
ferramenta do presente e não do futuro.
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Título CARACTERIZAÇÃO DE AMOSTRAS DE SOLOS ARGILOSOS COLETADAS EMOLARIAS DA REGIÃO CASTANHALENSE

Docente orientador: Filipe Oliveira Rocco

RESUMO
Os solos consistem em um conjunto de partículas sólidas agregadas cujos espaços vazios inter-particulares são preenchidos por ar, água ou ambos em 
qualquer proporção. Portanto, são materiais essencialmente não homogêneos, anisotrópicos e apresentam elasticidade não linear, características que 
dificultam a análise e compreensão do comportamento mecânico deste tipo de material. O estudo dos solos por meio do conceito dos índices físicos, 
da granulometria e dos limites de consistência permite inferências sobre o comportamento mecânico destes materiais, bem como a classificação 
destes materiais em grupos com características semelhantes. Neste contexto, o objetivo principal deste projeto é a caracterização de amostras de solo 
por meio de ensaios laboratoriais, possibilitando a classificação destas segundo as metodologias: Sistema Unificado de Classificação dos Solos (SUCS) e 
Highway Research Board (HRB). Para isso, o projeto consistirá, basicamente, de três etapas: coleta, caracterização em laboratório e classificação de 
amostras de solos argilosos. Primeiro, as amostras de solo serão coletadas na cidade de Castanhal, estado do Pará, e em municípios vizinhos. Após 
coleta e armazenamento das amostras, serão realizadas a preparação e caracterização das amostras por meio dos seguintes ensaios laboratoriais: 
determinação do teor de umidade relativa, picnometria, análise granulométrica e determinação dos limites de Atterberg (limite de plasticidade e limite 
de liquidez) – todos os ensaios serão realizados no Laboratório de Tecnologia das Construções, localizado na unidade de ensino. O objetivo principal 
deste projeto é a caracterização de amostras de solo por meio de ensaios laboratoriais, possibilitando a classificação destas segundo o Sistema 
Unificado de Classificação dos Solos. Como objetivos secundários deste projeto, destacam-se: a compreensão do comportamento mecânico de solos 
argilosos, a aplicação de métodos científicos para aprimorar o cotidiano da região, contribuir com a difusão da ciência no interior do estado do Pará. 
Como resultado, será confeccionada uma cartilha contendo as principais características dos solos analisados, bem como sua localização geográfica, 
auxiliando o projeto e execução de futuras obras de engenharia e a otimização na produção em olarias regionais que utilizam o solo argiloso como 
matéria prima.

E-mail: rocco.filipe@estacio.br

Aluno: Wellington Leite Dos Santos Neto Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ewerton Felipe Vilar Melo Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

ESTÁCIO CASTANHAL Página 44 de 278



Aluno: Fagner Luís Alves Bandeira Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Paulo Ricardo Melo de Souza Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA SMART GRID

Docente orientador: Paulo Tássio Da Luz Melo

RESUMO
A crescente demanda do consumo de energia elétrica e crises ambientais tem motivado pesquisas por energia renovável e eficiência energética, em 
diversos países, estratégias para o desenvolvimento de técnicas eficientes de resposta à demanda que venham a suprir essas necessidades, são 
pesquisadas para maximizar os benefícios para os consumidores e empresas de serviços públicos. Como as tecnologias sem fio oferecem menor custo 
de instalação, implantação mais rápida, maior mobilidade e flexibilidade do que suas contrapartes com fio, as tecnologias sem fio são recomendadas 
na maioria das aplicações de Smart Grid. Atualmente, as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) representam 0,5% do consumo 
global de energia. Além disso, espera-se que esta taxa aumente como resultado da densificação crescente de redes heterogêneas. Este crescimento do 
volume de dados cria uma grande preocupação para as operadoras de redes móveis que buscam atualizar suas redes para atender ao trafego de dados 
ao mesmo tempo que buscam eficiência energética. Com isso, há o interesse de concessionárias de energia elétrica, operadoras de redes móveis, 
industrias, entre outros, em pesquisas que melhorem sua eficiência energética, tendo em vista fatores econômicos, uma vez que, uma porção 
significativa das despesas operacionais provem do consumo de energia elétrica e assim, contribuindo também com a responsabilidade ambiental. 
Nesse contexto, o Smart Grid surge com o objetivo de proporcionar uma maior eficácia energética, integrando fontes de energias renováveis e limpas, 
fornecendo, também, um controle mais eficaz da geração e consumo de energia, contribuindo não somente com a responsabilidade ambiental, mas 
também por fatores financeiros. Com os avanços da TDIC, o Smart Grid fomenta uma rede avançada de distribuição de energia com uma vasta gama 
de sensores e aplicativos, que monitoram a geração e consumo de energia em toda a rede em tempo real, tornando-a auto recuperável em caso de 
falhas na distribuição de energia. Sendo os objetivos desta pesquisa abordar aspectos financeiros, levando em consideração o custo de implantação e 
operação de um sistema de geração de energia fotovoltaica, produzindo um modelo computacional de custo de implantação, CAPEX (Capital 
Expenditure), custo de operação, OPEX (Operational Expenditure) e Custo Total de Propriedade, para atingir o menor Total Cost of Ownership (TCO) 
para a implantação de um infraestrutura de abastecimento energético fotovoltaico que possa ser aplicado a um cenário Smart Grid. Portanto, esta 
pesquisa apresenta uma análise econômica para custo de implantação e operação de um sistema fotovoltaico para o Smart Grid. Utilizando a 
combinação de fontes de energia renováveis com equipamentos e algoritmos de energia eficiente, integrando uma otimização do sistema. Sendo o sol 
a maior fonte de energia limpa, abordaremos a viabilidade da aquisição de um sistema fotovoltaico com baterias, que auxiliaram no consumo de 
energia durante as baixas de irradiação solar, aplicados a um Smart Grid. Considerando também, questões como o custo de implantação e operação de 
uma infraestrutura de painéis solares, fornecendo uma análise de custo de implantação, CAPEX (Capital Expenditure), custo de operação, OPEX 
(Operational Expenditure) e Custo Total de Propriedade, a fim de atingir o menor Total Cost of Ownership (TCO) para a implantação de uma 
infraestrutura de uma estação de abastecimento fotovoltaica que possa ser aplicado a um cenário Smart  Grid.
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Título O PERFIL DA MÃO DE OBRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL: REQUISITOS PARA POSICIONAMENTO NO 
MERCADO

Docente orientador: Vinicius Soares

RESUMO
A evolução nos processos de gestão dentro da Industria da Construção Civil é notória e tem influenciado diretamente nas rotinas dos canteiros de 
obra, onde conceitos modernos associados a logística, controle de suprimentos, implementação de novas tecnologias e novas ferramentas gerenciais. 
No entanto ainda há uma carência muito grande com relação a adequada capacitação dos profissionais que atuam na área sendo um dos principais 
fatores desta carência a falta de indicadores referentes a caracterização da mão de obra dentro dos canteiros de obra, indicadores estes que 
possivelmente fornecerão subsídios para identificação do perfil do profissional da construção atualmente empregado no município de Castanhal. 
Entendendo, como já citado, que o segmento da construção civil é altamente carente de programas específicos de capacitação profissional adequada 
em seu nível operacional (mão de obra direta alocada aos serviços executados durante a obra) e que o dentro do município ainda será formada a 
primeira turma de Engenharia Civil e há uma angústia grande dos futuros profissionais sobre como se dará seu posicionamento no mercado de 
trabalho, o presente Projeto de Iniciação Cientifica visa detalhar, através de entrevistas junto aos profissionais nos mais diversos níveis (pedreiros, 
serventes, carpinteiros, eletricistas, encanadores, ferreiros, técnicos de edificação, mestres de obra e engenheiros) dentro de diferentes tipologias de 
obra (segmento residencial, comercial, industrial, de pequeno médio e grande porte), as características presentes no profissionais atualmente 
empregados no município. Permitindo assim que sejam identificadas as possíveis lacunas na formação destes profissionais bem como se direcione a 
capacitação dos mesmos afim de que possam se tornar profissionais diferenciados e com perfis que os capacitem a estarem bem posicionados no que 
se refere a características e habilidades voltados para a alta competitividade em um mercado que passa por um processo de reestruturação devido ao 
contexto político e econômico do país e consequentemente do município.
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Título SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE VIGAS SUBMETIDAS A FLEXÃO

Docente orientador: Filipe Oliveira Rocco

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

Aluno: Felipe Lima de Oliveira Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Matheus Negrão Souza Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
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Licenciaturas

Projeto(s) do curso: História - Licenciatura

Título A FORMAÇÃO E O MERCADO DE TRABALHO EM PEDAGOGIA E HISTÓRIA: A PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES, PROFESSORES E GESTORES 
ACADÊMICOS

Docente orientador: Érika C. Pinheiro de Melo

RESUMO
O Pedagogo é o profissional especialista na educação, que atua em várias instâncias da prática educativa ligadas direta ou indiretamente à transmissão 
dos conhecimentos. A perspectiva de ensino vai ao encontro do desenvolvimento de uma prática pedagógica em que o professor articula o processo 
de ensino atendendo à função social e educativa que a escola possui. É possível observar que as discussões e propostas sobre a formação de 
professores têm permeado a questão da defasagem existente entre a formação acadêmica e a realidade escolar, destacando a necessidade de se 
repensar a formação do pedagogo no ensino superior. Este projeto tem como questões de pesquisa: quais as habilidades exigidas pelas escolas como 
requisito para o exercício das funções pedagógicas? quais competências desenvolvidas no curso de licenciatura contribuem para o exercício das 
funções pedagógicas? A pesquisa visa contribuir para ampliar a discursão e proporcionar respostas sobre críticas relacionadas a formação de 
competências e habilidades do curso de licenciatura em pedagogia. No que se refere a má formação dos professores, gestores e pedagogos e a sua 
prática do mercado de trabalho. O objetivo geral da pesquisa é analisar o desenvolvimento de competências de profissionais de pedagogia e as 
requeridas por unidades escolares situadas em municípios da Região Nordeste do Pará. Trata-se de um estudo de campo, com levantamento de 
campo. Este projeto tem outros subprojetos, cujos procedimentos serão divididos em fases. Na primeira, será realizada a seleção dos municípios e 
coleta de dados primários. Na segunda será feita a coleta de informações secundárias em sites, documentos e outros dados estatísticos sobre número 
de ingressos e egressos nos dois cursos nos municípios selecionados. Na terceira fase, será feita a coleta de dados primários baseada em levantamento 
de campo. Com este estudo temos como finalidade mostrar a importância dos acadêmicos de pedagogia e história receberem uma educação de 
qualidade nas Instituições de Ensino Superior, para que estes exerçam suas funções com êxito, capazes de formar sujeitos autônomos, críticos, 
atuantes na sociedade e transformadores dela.
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Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NA FACULDADE ESTÁCIO CASTANHAL

Docente orientador: Carolline Septimio Limeira

RESUMO
Garantir o acesso de estudantes com deficiência ao ensino superior deve ser premissa de qualquer projeto educacional que se pense inclusivo. 
Partindo desse princípio, o presente estudo tem como objetivo analisar o processo de inclusão educacional de estudantes com deficiência na 
Faculdade Estácio Castanhal. Metodologicamente, optou-se por um estudo de caso numa análise quali-quantitativa dos dados. Para tanto, a pesquisa 
está dividida em 3 fases. A primeira fase contará com o levantamento das principais pesquisas que abordam o tema da inclusão no ensino superior. Na 
segunda, será realizado o mapeamento de todos os estudantes com deficiência na instituição. Por fim, serão observadas as estratégias da Faculdade 
para ingresso e permanência desses estudantes no ensino superior. Para o debate acerca da acessibilidade no ensino superior utilizamos como 
referencial teórico autores como Skliar (2012; 2013), Rodrigues (2006) Sassaki (2010) e Lopes e Fabris (2017). Na elaboração do projeto foram 
levantadas questões sobre a construção histórica dos perfis dos estudantes com deficiência do ensino superior, o ciclo educacional desses estudantes 
na atualidade e como são vistos e recebidos nas instituições de ensino superior. Busca-se compreender o papel da universidade quanto instituição 
inclusiva ao incluir estudantes com deficiência, juntamente com as táticas de adaptações na estrutura física do meio, amparo social e psíquico 
educacional como acompanhamento da trajetória universitária do estudante com deficiência agregados a materiais de apoio acessíveis para o 
completo auxílio dos estudantes. A pesquisa levantou questionamentos acerca da alta demanda de estudantes com deficiência lotados no ensino 
superior, com destaque a sua maior motivação para o ingresso nas universidades e os pontos específicos que sustentam sua permanência na 
instituição mediante as barreiras que o deficiente encontra no âmbito do ensino superior. Dessa forma, espera-se que o projeto de iniciação científica 
tenha contribuição acadêmica, científica e social no âmbito do debate da inclusão educacional de estudantes com deficiência no ensino superior.
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Título SABERES DOCENTES NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ENTRE AS CLASSES COMUNS E O ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO- (AEE)

Docente orientador: Carolline Septimio Limeira

RESUMO
A inclusão de estudantes com deficiência no espaço escolar tem despertado entre os profissionais da educação a busca por novos saberes e 
metodologias diferenciadas. A educação inclusiva deveria ser o que na verdade a educação precisa ser para todos. Ela tem que criar sentidos, abrir 
possibilidades para permitir a participação e estar conectada com a realidade para que possa incluir as pessoas com deficiências sem que elas se sinta 
diferentes das outras pessoas. Frente a esse desafio, o projeto ora apresentado tem por objetivo compreender os saberes docentes acerca da inclusão 
de pessoas com deficiência na educação básica para que tenham um bom aprendizado. A educação inclusiva busca assegurar a todos os estudantes a 
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igualdade de oportunidades educativas, proporcionando espaço para o desenvolvimento integral das mesmas, levando em consideração suas 
potencialidades e especificidades, favorecendo a construção de uma sociedade mais democráticas flexível. A inclusão é um paradigma que se aplica 
aos mais variados espaços físicos e simbólicos, portanto é uma pratica social eu se aplica no trabalho, na arquitetura, no lazer, na educação, na cultura, 
mas, principalmente na atitude e no perceber das coisas, de si w do ontem.  Na inclusão escolar não basta socializar é importante á implementação de 
ações efetivas que vessem a superação das dificuldades e ampliação do saber. O que vale destacar é a inclusão como resultado de um movimento que 
compreende a educação como um direito humano fundamental e base para a sociedade mais justa e socialista. Para tanto, buscar-se-á investigar as 
metodologias que os professores utilizam em sala de aula a fim de tornarem suas aulas inclusivas e dinâmicas, bem como analisar a relação entre os 
saberes de professores das classes comuns e do Atendimento Educacional Especializado- (AEE). Metodologicamente optou-se por um estudo de caso 
do tipo quali-quantitativo a ser realizado em uma escola pública do município de Castanhal. Autores como  Sassaki (1997), Carter (1999), Shulman 
(2004),Freire (2005), Gauthier (2006), Rodrigues (2006), Minetto (2008), Carvalho (2012),e contribuíram para o desenvolvimento das ideias aqui 
traçadas com relação à educação inclusiva e saberes docentes. A partir do referencial teórico adotado e dos objetivos traçados espera-se contribuir 
para a ampliação de saberes voltados à educação inclusiva, bem como incentivar o intercâmbio de práticas docentes que ocorrem tanto no AEE 
quanto nas classes comuns da escola pública.

Aluno: Wanessa Silva Ozório dos Reis Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
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Saúde

Projeto(s) do curso: Ciências Biológicas - Licenciatura

Título VESPAS SOCIAIS (HYMENOPTERA: VESPIDAE: POLISTINAE) DO ENTORNO DE INHANGAPI E CURUÇÁ, PARÁ: PADRÕES DE DIVERSIDADE, 
ATRIBUTOS FUNCIONAIS E EFETIVIDADE DE ISCAS

Docente orientador: Márlon Breno Costa Santos da Graça

RESUMO
A fragmentação e a retirada da cobertura vegetal representam os principais impactos antrópicos nas fronteiras florestais remanescentes do mundo. 
Dentre tais fronteiras, a Amazônia aparece com significativa expressão, tanto por sua extensão, quanto por sua riqueza de espécies. A expansão 
urbana e o desenvolvimento de atividades agropecuárias criam ilhas de vegetação imersas em uma matriz altamente modificada que podem funcionar 
como refúgios para a biodiversidade por mitigar as condições desfavoráveis surgidas. Aliados à parques e áreas de preservação, as regiões verdes 
urbanas podem contribuir para um complemento da diversidade de espécies originalmente encontrada. Dessa forma, o estudo de tais áreas é 
interessante do ponto de vista do biomonitoramento faunístico. Dentre os principais grupos de animais alvos de estudos ecológicos, as vespas sociais 
aparecem como excelente modelos, sendo capazes de fornecer respostas ambientais cruciais para a tomada de decisões de cunho ambiental. Assim, 
os objetivos dessa proposta incluem (1) estudar a estrutura da comunidade e variações morfológicas de vespas sociais em ambientes com gradual 
influência antrópica, bem como (2) analisar a efetividade de iscas atrativas para gerar um protocolo de coleta padronizado a ser utilizado em 
inventários sistemáticos e biomonitoramento de fauna. Serão realizadas coletas mensais por doze meses em quatro localidades nas cidades de 
Inhangapi (Sítio I) e Curuçá (Sítios II, III e IV). As vespas serão coletadas com armadilhas sustentáveis, feitas com garrafas PET 2 L, e quatro tipos de 
iscas: sardinha, suco de laranja, melaço de cana e mel. Para estimar variações morfológicas das comunidades, mensuraremos o comprimento da asa 
anterior dos indivíduos coletados, como indicativo do tamanho do corpo. As diferenças entre abundância, riqueza, composição de espécies (Eixo 
NMDS) e tamanho corporal ao longo do espaço (borda x interior da mata) serão investigadas através de Student’s T-test, enquanto que as variações 
temporais (flutuação mensal) será testada com ANOVAs. A preferência por iscas será investigada utilizando-se a Sobreposição de Procrustes e 
permutações MC. Uma isca somente será considerada mais eficiente caso recupere os padrões de composição de espécies observados com o esforço 
máximo (todas as iscas combinadas).
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Título ANÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO E SAÚDE MENTAL DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS E SEU IMPACTO NO PROCESSO DEAPRENDIZAGEM E 
ADERÊNCIA AO CURSO

Docente orientador: Vanessa Novaes Barros

RESUMO
O período de educação superior demanda um processo adaptativo dos universitários, o que pode levar a interferências na saúde física e psíquica desta 
população. Em relação à saúde emocional de universitários, autores salientam a vulnerabilidade e presença de sintomas emocionais significativos que, 
caso não evidenciados, podem tornar-se prejudiciais ao percurso acadêmico e também após o ensino superior. Sintomas relacionados à depressão, 
ansiedade e estresse têm surgido nesta população, em caráter mais significativo quando comparados aos encontrados na população geral. A 
depressão vem se tornando um tema cada vez mais frequente nas diversas discussões atuais e nos diferentes âmbitos, devido sua larga disseminação 
à nível mundial, visto que se tornou um problema de saúde pública, sendo uma das principais doenças responsáveis por alterações que afetam 
diretamente a vida do indivíduo, desencadeando assim, sintomas psíquicos e orgânicos que consistem desde tristeza, falta de concentração, alterações 
no sono, peso, apetite, até mesmo nos casos mais graves podendo resultar no desejo de morte, estando também associada a outras doenças, sendo 
estas, estresse e ansiedade. Dados divulgados por entidades ligadas à saúde corroboram para a importância de debatermos sobre essa doença que já 
atinge mais de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo, estando intimamente ligada a elevação nos casos de suicídio. Diante desses fatores esse 
trabalho tem como objetivo caracterizar o perfil socioeconômico e de saúde mental dos alunos de nível superior bem como identificar seu impacto no 
processo de aprendizagem a fim de entender quais os quesitos (sociais, cognitivos e psíquicos) que interferem na sua atuação acadêmico-científica 
dentro da instituição. Para isto, a metodologia utilizada consistirá em aplicação de testes que avaliem a cognição (através do mini exame do estado 
mental), o estado psíquico (através da escala HAD, inventário de depressão de Beck e IRIS) bem como avaliar a situação social e familiar do aluno (por 
meio do APGAR familiar) em dois momentos distintos dentro de um período de um ano. Os resultados desses testes serão relacionados com o 
coeficiente de rendimento (CR) do aluno, que se refere a uma numeração (de 0 a 10) que correspondente ao desempenho acadêmico do aluno na 
instituição. Diante do exposto, estudos que abordem sobre a temática são de extrema importância, pois a depressão, ansiedade, problemas familiares 
e financeiros estão entre os principais fatores atribuídos a evasão do aluno e ao baixo desempenho acadêmico, e estes, por sua vez, agravam os 
transtornos de ansiedade e depressão contribuindo, consequentemente, para o aumento dos índices de mortalidade (suicídio) entre os jovens. 
Compreender esta problemática, trazer à tona o debate para o nosso meio acadêmico, não só deste, mas da sociedade como um todo, permite-nos 
viabilizar meios/ações que atenuem as consequências negativas da mesma, possibilitando novas perspectivas aos indivíduos que a vivenciam.

E-mail: barros.vanessa@estacio.br

ESTÁCIO CASTANHAL Página 47 de 278
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Título ESPECIALIZAÇÃO HEMISFÉRICA: A DIFERENÇA ENTRE OS GÊNEROS

Docente orientador: Vanessa Novaes Barros

RESUMO
Os hemisférios cerebrais são semelhantes, mas já se conhecem diferenças morfológicas e principalmente funcionais entre os mesmos. O hemisfério 
direito está associado às seguintes funções cognitivas: atenção, percepção e memória visuoespaciais, alterações cognitivas, comunicativas e 
emocionais após lesão hemisférica, esquema corporal, inteligência social e emocional, reconhecimento de expressões faciais e habilidade musical. Já 
no hemisfério esquerdo encontramos a área de Broca que contém os programas motores da fala responsáveis pela memória dos movimentos 
musculares necessários para expressar os fonemas e área de Wernicke, que contém a memória dos sons que conteriam as palavras, possibilitando a 
compreensão da fala. Com isso o hemisfério esquerdo está mais fortemente relacionado a linguagem. Alguns estudos explicam porque homens 
demonstram mais habilidade na realização de tarefas restritas a um único hemisfério cerebral, como interpretar mapas geográficos, encontrar saídas 
em labirintos, lidar com máquinas, ao passo que mulheres levam vantagem em atividades que se beneficiam das conexões entre os dois lados do 
cérebro: interpretação de emoções alheias, sensibilidade social, fluência verbal. Embora seja notória as diferenças comportamentais de homens e 
mulheres durante tarefas de linguagem e tarefas de domínio visuoespacial, poucos estudos comprovam esta diferença de gênero de forma científica. 
Poucos trabalhos abordam esta diferença de gênero em crianças, nenhum relacionou as atuações de meninos e meninas nas tarefas com as 
especializações hemisféricas e não foram encontramos trabalhos que abordem esta diferença de gênero na idade adulta. Essas diferenças 
comportamentais são evidenciadas da mesma forma entre pessoas homossexuais? Há, ainda, muito o que se entender sobre as diferenças de 
funcionamento cerebral entre gêneros. O objetivo deste trabalho é de avaliar o desempenho de homens e mulheres universitários em tarefas que 
demandam atribuições prioritariamente processadas no hemisfério esquerdo (tarefas de linguagem e comunicação) e tarefas prioritariamente 
processadas no hemisfério direito (tarefas visuoespaciais) a fim de quantificar e estabelecer de forma objetiva as diferenças entre os gêneros 
relacionados às especializações hemisféricas cerebrais. Para avaliação da linguagem será utilizado o teste de fluência verbal e para o processamento 
visuoespacial serão utilizados o teste do padrão visual e teste de cores de Simon.

E-mail: barros.vanessa@estacio.br

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

Aluno: Paola Dariane da Costa Potiguar Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Título SAÚDE MENTAL DE DISCENTES DO ENSINO SUPERIOR: UM ESTUDO NA ESTACIO CASTANHAL – PA

Docente orientador: Renata Almeida Figueira

RESUMO
Saúde mental tem sido um tema cada vez mais relevante na esfera acadêmica. Os transtornos mentais representam quatro das dez principais causas 
de incapacidade em todo o mundo. Essa incidência crescente representa um custo enorme em termos de sofrimento humano, incapacidade e 
prejuízos econômicos. De acordo com relatórios do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Estácio Castanhal (NAP, 2019), no último triênio houve dois 
casos de suicídio cometidos por discentes, sendo um deles ocorrido na própria Instituição de Ensino Superior (IES). Além disso temas como ideação 
suicida com ou sem tentativas em ambientes externos ou na própria IES, depressão, ansiedade, uso de drogas, dentre outros assuntos de 
comprometimento da saúde mental, fazem parte do hall de atendimentos semanais do setor. É, portanto, objetivo do presente projeto levar em foco 
a discussão da saúde mental de discentes do ensino superior, investigando: a) a incidência de transtornos mentais; b) de que forma os aspectos 
perceptuais de um “outro patologizado” parecem influenciar na inter-relação na academia; c) como as práticas interventivas institucionais são 
realizadas nesses ambientes; d) os possíveis impactos das intervenções para a saúde mental dos discentes. A pesquisa terá como lócus a Faculdade 
Estácio Castanhal – PA com discentes de todos os cursos da IES. Pretende-se realizar análise documental e coleta de dados a partir do Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico – NAP da instituição, o qual possui autonomia e competência ética regulamentada em seu regimento interno para veicular 
levantamento de informações necessárias a essa pesquisa. O estudo terá quatro etapas sendo estas: 1) mapeamento de casos de discentes com 
transtorno mental; 2) levantamento da percepção dos discentes sobre saúde mental e suas implicações; 3) investigação o manejo do NAP da Estácio 
Castanhal nas incidências do núcleo; e 4) realizar levantamento dos possíveis impactos gerados pelas intervenções do NAP. A análise dos resultados 
será feita de forma quantitativa a partir dos dados obtidos pelos instrumentos de pesquisa. Análises qualitativas também serão realizadas na forma de 
análise de conteúdo.

E-mail: renata.figueira@estacio.br

Aluno: Rosilene Maciel de Araújo Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Michele do Nascimento Farias Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ana Caroline Parente Bahia De Souza Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES
Aluno: Antônia Sâmela Silva Carneiro Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título A RELAÇÃO ENTRE OS CASOS DE DOENÇAS DE CHAGAS E O CONSUMO DE AÇAÍ COMERCIALIZADO NAS REGIÕES INTERIORANAS DO 
NORDESTE DO PARÁ E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

Docente orientador: Tiago Azevedo Benites

RESUMO
A doença de Chagas é uma antropozoonose de elevada prevalência e expressiva morbimortalidade. Apresenta curso clinico bifásico, composto por 
uma fase aguda e uma fase crônica, que pode se manifestar nas formas indeterminada, cardíaca, digestiva ou cardiodigestiva¹. A gravidade dos casos 
está relacionada a cepa infectante, a via de transmissão e a existência de outras patologias concomitantes².O período de incubação varia de acordo 
com a via de transmissão, sendo de 5 a 15 dias na vetorial, de 30 a 40 dias para infecções por transfusão sanguínea, do quarto ao nono mês de 
gestação na via placentária, e cerca de 7 a 22 dias para a via oral. Levantamentos epidemiológicos realizados em países da Amarica Latina indicam que 
a doença de Chagas pode apresentar diferentes reações clinicas: cerca de 70% dos indivíduos são assintomáticos, e 30% dos indivíduos infectados 
apresentam cardiomiopatias severas, lesões digestivas e distúrbios neurológicos, vale ressaltar que atualmente 2 a 3% dos indivíduos assintomáticos 
passam a manifestar reações digestivas e cardíacas ou ambas (COSTA,2013). Vale ressaltar que a via de transmissão oral é uma das formas de maior 
relevância no controle sanitário na região do nordeste paraense, pois possui grande relevância no cenário atual na transmissão do T. cruzi (agente 
causador da doença). Vários relatos, já identificados, como a transmissão pelo leite materno, além de surtos ocorridos na região Amazônica e outras 
localidades das regiões norte e nordeste são apenas alguns dos exemplos do acometimento da doença na nossa região.  Segundo o Ministério da 
Saúde do Brasil a grande maioria dos casos de DCA foram surtos relacionados à ingestão de alimentos contaminados com T.cruzi (açaí, bacaba, 
consumo de carne silvestre, como capivara, tatu e gambá por populações rurais), revelando um perfil epidemiológico peculiar que, até o momento, 
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manifestou-se de forma expressiva em áreas tradicionalmente endêmicas. Assim, em decorrência do expressivo do consumo de açaí, e pelo 
crescimento de pequenas empresas e batedores de açaí existentes na região nordeste paraense, esta via de transmissão vem sendo um desafio nos 
últimos 15 anos para os órgãos competentes, pois seu controle influencia nos custos gerados pelos tratamentos e acompanhamento desses pacientes.

Aluno: Ivo Barbosa Nogueira Neto Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Leonardo Nascimento Lopes Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Natália Rie Sasamoto Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Bárbara Alice Melo Machado Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO FARMACOBOTÂNICA E FITOQUÍMICA DAS CASCAS DE RHAMNUS PURSHIANA “CÁSCARA SAGRADA”

Docente orientador: Andressa Santa Brigida da Silva

RESUMO
Nos últimos anos, tem crescido a busca por novas fontes de recursos terapêuticos, devido ao modo de vida atual da sociedade em geral, bem como 
devido aos modelos de tratamento de doenças em que o uso abusivo de medicamento sintéticos faz parte do cenário atual. Isso tem motivado a 
investigação de espécies vegetais que apresentem registro de atividade farmacológica como alternativas aos tratamentos com fármacos sintéticos já 
bem estabelecidos no mercado. Neste sentido, desde o ano de 2006, com a criação da Política Nacional de Prática Integrativas e Complementares 
(PNPIC) pelo Ministério da Saúde (MS), o governo brasileiro tem incentivado a pesquisa e inserção de espécies vegetais no convívio social. Atualmente, 
mais de 10 anos após lançamento da PNPIC, já é possível se obter do Sistema Único de Saúde (SUS) alguns fitoterápicos que antes não existiam no SUS 
como alternativas de tratamento. Neste contexto, muitas espécies vegetais despontam como novas alternativas terapêuticas, como Rhamnus 
purshiana conhecida popularmente como cáscara sagrada, a qual é uma espécie vegetal amplamente utilizada devido seus efeitos no trato 
gastrintestinal. Partindo dessa premissa, este projeto visa fazer a caracterização farmacobotânica e fitoquímica da espécie vegetal R. purshiana. Para 
tal, serão obtidas amostras autênticas que serão identificadas por profissional habilitado, posteriormente, avaliadas segundo critérios 
farmacobotânicos. Serão, ainda, preparados extratos a partir da espécie vegetal, os quais serão obtidos de acordo com o método para preparação de 
tinturas de acordo com o Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Com o extrato obtido, objetiva-se conhecer seu perfil fitoquímico 
através de técnicas cromatográficas, como a Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Com os 
resultados obtidos espera-se obter informações mais atualizadas sobre a espécie em estudo, visto que a mesma pertence à lista de espécies vegetais 
de interesse do Sistema Único de Saúde (SUS), e assim poder contribuir para a Fitoterapia Nacional.

E-mail: andressa.santa@estacio.br

Aluno: Gleyce Kelley Ramos da Silva Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Clara Mariana Silva de Souza Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTUDO DO DESCARTE INADEQUADO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ANÁLISE QUÍMICA DE RESÍDUOS DE REJEITOS COLETADOS NAS 
CIDADES INTERIORANAS DO NORDESTE DO PARÁ: UMA BREVE ABORDAGEM DAS CONSEQUÊNCIAS SÓCIO-AMBIENTAIS

Docente orientador: Tiago Azevedo Benites

RESUMO
O descarte inadequado de medicamentos pode originar malefícios para a o meio ambiente e a população. Esses rejeitos podem contaminar água e 
solo, atingindo geralmente a população menos favorecida. Tendo em mente o descarte inadequado destes rejeitos farmacológicos, o presente projeto 
visa avaliar e observar como os impactos causados pelo descarte inadequado dos medicamentos afeta o meio ambiente e os indivíduos de modo geral. 
O projeto se baseia em um levantamento de dados realizado através de pesquisa de campo utilizando um modelo de questionário dado a partir de 
metodologias utilizadas por outros autores com temas dentro da mesma linha de pesquisa, cujo o intuito do questionário é identificar como a amostra 
populacional estudada faz o descarte de medicamentos, quais as classes de medicamentos são mais descartadas, a quantidade descartada e se os 
mesmos conhecem pontos de coleta ou campanhas relacionadas ao descarte correto. O projeto visa realizar análises de solo, água, e outros locais de 
descarte por meio da técnica de Cromatografia Líquida de Alto Desempenho (HPLC). Lixões a céu aberto, terrenos agrícolas, hospitais, farmácias e 
outras localidades são o foco central da captação de material para análise. Isto também possibilitará investigação de possíveis patologias com risco de 
serem adquiridas pela população local quando os mesmos entram em contato com áreas contaminadas. Com base na coleta de dados estimada, serão 
realizadas análises probabilística e estatística utilizando ferramentas como, por exemplo, teste de correlação linear ou de Pearson e análise de 
regressão linear simples, visando principalmente relacionar as variáveis encontradas nos dados a serem coletados com predições realizadas 
teoricamente pela análise dos impactos prováveis. O projeto visa identificar focos de contaminação, por exemplo relacionados a contaminação 
química do ambiente gerada pela presença de resíduos de medicamentos no solo e relacionar essas informações com possíveis impactos 
socioeconômicos e ambientais que a prática de descarte inadequado de medicamentos pode acarretar. Um exemplo é a degradação do solo utilizado 
pela agricultura familiar (fonte de renda de famílias de baixa renda locais), principalmente em cidades do interior do Pará, onde há escassa informação 
e infraestrutura sobre políticas públicas de saneamento básico e de orientação para pessoas de baixa renda. O descarte inadequado de medicamentos 
é uma questão de saúde pública e pode representar um risco em potencial para a qualidade de vida da população local, assim esse trabalho visa, 
investigar possíveis formas de descarte inadequado pela população assim como seus possíveis impactos socioambientais.

E-mail: tiago.benites@estacio.br

Aluno: Eduarda Ribeiro da Silva Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Sarah Sttefanny Nascimento Abreu Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Danilo de Souza Silva Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Título LEVANTAMENTO DA FREQUÊNCIA DE ARBOVIROSES NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, PARÁ, BRASIL

Docente orientador: Andressa Santa Brigida da Silva

RESUMO
Arboviroses são doenças transmitidas por vírus do tipo arbovi rus os quais   o   rus transmitidos por      podes       fagos. Essa denominação deve-
se ao fato de que parte de seu ciclo replicativo ocorre em insetos e são transmitidos aos seres humanos e outros animais atrave  s de picadas na pele. O 
estado do Pará, por ter um clima tropical, torna-se um local adequado para a existe  ncia e propagação do Aedes aegypti (artrópode) e para a ocorre  ncia 
dessas      as. Isso   observado pelo aumento do   mero de casos de Dengue, Chikungunya e Zika no Estado ao longo dos anos. Logo, torna-se 
necessário conhecer a situação epidemiológica atual do país. Neste contexto, esta pesquisa tem como objetivo realizar o levantamento retrospectivo 
dos casos das doenc as citadas acima, no     odo de 2013-2019, além de fazer um mapeamento por bairro dos casos confirmados das doenças 
estudadas no município de Castanhal-Pará. A metodologia a ser utilizada e   a pesquisa quantitativa de corte transversal, descritiva que          
     veis quantitativas para o levantamento de dados sobre o objeto que se pretende estudar. Os dados serão obtidos junto à Vigila ncia em    de 
localizada no       pio de Castanhal /PA, mais precisamente na divisão de Vigila  ncia           gica. A amostra      composta por dados        rios 
retirados das         es individuais do banco de dados municipal do SINAN para os casos de Dengue, Chikungunya e Zika detectados no intervalo 
temporal de 2013 a 2019. Para a coleta de dados      utilizado um questionário semi-estruturado o qual será composto de informac  es 
            ficas bem como referentes às condic ões de sau  de. Para a    lise dos dados, pretende-se utilizar o Software Bioestat versão 5.3. Desta 
forma, este estudo visa contribuir e gerar re exo es sobre a comunidade em geral do município de Castanhal/PA e, com os dados obtidos, espera-se 
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criar estratégias que visem contribuir com a melhoria dos serviços de epidemiologia junto à Vigilância em Saúde Local.

Aluno: Yara Morais Silva Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Krysllen Sâmela Sampaio Cruz Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Érica Cristina da Silva Duarte Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2019/2020 - ESTÁCIO CURITIBA

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título ACESSO E REGULAÇÃO DA EDUCACÃO SUPERIOR NO BRASIL: ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE FORMAÇÃO DO 
BACHAREL EM DIREITO DE 2004-2018

Docente orientador: Alexandre Godoy Dotta

RESUMO
A pesquisa tem sua problemática centrada na questão do direito a qualidade da educação superior no Brasil. A investigação busca estabelecer uma 
reflexão sobre o processo de implantação das políticas de avaliação da educação superior, principalmente as que envolvem a questão da qualidade 
dos cursos e das instituições, notadamente os cursos superiores de Bacharelado em Direito. Orienta-se pela seguinte questão: quão efetivas têm sido 
as políticas públicas de avaliação da qualidade da educação superior no Brasil para a promoção da formação humana? Podemos mesurar qualidade do 
aluno, curso ou instituições com os parâmetros defendidos pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura). Por isso busca identificar os principais 
agentes que instituem a lógica para a definição de qualidade para a política pública de educação. Cita-se por exemplo o INEP (Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira).  A pesquisa fundamenta-se de acordo com duas grandes dimensões de estudo: a primeira trata-se da linha teórica 
que abarca doutrinas da área específica do direito, assim como na educação e na sociologia e filosofia. Cita-se por exemplo Dalmo de Abreu Dallari 
(2004), Magno Federic Gomes (2009), Carlos Roberto Jami Cury (2007), Thiago Lima Breus (2002), Fábio Konder Comparato (2005) na área do direito 
tratando de educação e serviço público, e ainda, Morosini (1997) Rothen (2008) José Dias Sobrinho (2002), Luiz Antônio Cunha (2007), Dilvo Ilvo Ristoff 
(1995), Deise Davok (2007) na área das políticas de avaliação da educação superior, e por referências filosófico crítica em Marilena Chauí (2001),  
Theodor W. Adorno (2003) e Émilie Durkheim (2009) que orientam com o conceitos de autonomia e autodeterminação. A segunda dimensão elenca o 
histórico a regulamentação dos cursos e instituições até o surgimento da Lei 10.861 de 2004 e o seu processo de institucionalização, mediante a 
apresentação de resultados práticos resultante da política publica implementada até 2018. Demarca a constituição do campo da educação superior 
apontando o nascimento dos primeiros cursos e principais instituições de ensino no Brasil. Realiza uma descrição histórica das políticas de avaliação da 
educação superior no Brasil. Apresenta os relatórios dos grupos, programas e comissão para a promoção de políticas para a educação superior, 
cronologicamente GTRU (Grupo de Trabalho da Reforma Universitária), PARU (Programa de Avaliação e Reforma Universitária), CNRES (Comissão 
Nacional para a Reforma do Ensino Superior), GERES (Grupo Executivo para a Reformulação da Reforma Universitária), PAIUB (Programa de Avaliação 
Institucional das Universidades Brasileiras), ENC (Exame Nacional de Cursos) conhecido popularmente como o Provão, CEA (Comissão Especial de 
Avaliação da Educação Superior) e finalmente o SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior). Analisa o ENADE (Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes) e aponta o surgimento de indicadores de qualidade dos cursos de graduação: ENADE, IDD (Indicador de Diferença entre 
os Desempenhos Observados e Esperados), CPC (Conceito Preliminar de Curso) e o IGC (Índice Geral dos Cursos de uma instituição) mediante a 
apresentação das suas finalidades. Faz ponderação do resultado global das avaliações dos cursos de nove edições do ENADE, que correspondem a 3 
(três) ciclos de 3 (três) anos, efetuados entre 2004 a 2018. Por fim o estudo busca apontar os benefícios e malefícios da regulamentação da educação 
superior e do processo de avaliação submetido por cursos e instituições de ensino.

E-mail:  godoyalexandre@uol.com.br

Aluno: Mauricio Cardoso Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Aluno: Allison Ricardo Grahl Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título CIDADANIA E POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Docente orientador: José Osório do Nascimento Neto

RESUMO
As diversas dimensões que caracterizam o emergente Constitucionalismo do século XXI – política, social, econômica, ambiental e cultural –
transformam em desafio as ações do Estado, que implicam os processos decisórios coletivos perante a sociedade contemporânea. É nesse ambiente 
que o presente projeto de pesquisa tem por objetivo levantar e discutir apontamentos interdisciplinares ao estudo da Educação, prestigiando o 
pensamento crítico sobre a necessária relação entre políticas públicas, direitos sociais e cidadania. Para que isso seja possível, propõe-se que são 
trabalhadas, inicialmente, a configuração da educação básica e do campo universitário a partir dos arranjos institucionais democráticos e dos 
programas setoriais como elementos do planejamento educacional brasileiro. É diante de sociedades plurais que são (re)tencionadas as 
representações políticas das Instituições Democráticas, exigindo-se, naturalmente, um espaço contra majoritário como exercício de soberania popular. 
Como resposta a estas condições, é proposto o estudo qualitativo sobre inclusão social e educação de qualidade como mecanismos viáveis de atuação 
de um Estado Democrático de Direito. Em outras palavras, é justamente diante de transformações jurídicas impulsionadas pelas reformas 
administrativas que se pode compreender como o termo “qualidade” é tratado não apenas na legislação educacional brasileira, mas também como 
modelo de gestão e eficiência do Estado, a partir da noção de controle social da Administração Pública. Sequencialmente ao referido raciocínio – e 
diante do desenvolvimento típico do século XXI – também se pretende apontar, criticamente, alguns desafios para uma educação plural e cidadã como 
exemplo de (novos) direitos, entre os quais se destaca a educação em Direitos Humanos. O distanciamento em relação à formação multicultural 
ocorre, de certa forma, pela costumeira análise pragmática do ensino, razão pela qual se justifica a intensa conexão entre educação como direito social 
e políticas públicas como instrumento de efetivação da cidadania. Mas, o que explica a incapacidade de o Direito aplicar métodos de análise e 
avaliações, aptos a aproximarem a vivência acadêmica da vida social? É também aqui que se pretende conferir ao pluralismo epistemológico, inserido 
na equação da eficiência e da governança democrática, a possibilidade de repensar o Direito e a Educação pós-moderna, rechaçando a visão 
hegemônica euro centrista dos saberes. Para tanto, se faz necessário demonstrar como as políticas públicas educacionais podem servir não apenas 
instrumento de efetivação da cidadania, mas também de sua maximização. A dupla promessa da avaliação de políticas públicas implícita no debate 
político e acadêmico recente: por um lado, a de que a avaliação apoiaria a tomada de decisões, subsidiando o processo de (re)formulação e 
implementação de políticas, para se alcançarem as metas estabelecidas e melhorar o desempenho da Administração Pública; por outro, a de que a 
avaliação, ao permitir mensurar desempenho e alcance de metas, promoveria a prestação de contas e a responsabilização da burocracia e dos 
representantes políticos responsáveis pela condução das políticas governamentais.

E-mail: neto.jose@estacio.br

Aluno: Daniel Damasceno Barbosa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
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Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título A UTILIZAÇÃO DO BIM (MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO) COMO METODO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM 
ARQUITETURA E URBANISMO

Docente orientador: Michelle Kosiak Poitevin

RESUMO
Building Information Modeling, traduzido como Modelagem da Informação da Construção, conceitualmente é uma metodologia que reúne Pessoas, 
Processos e Tecnologias que, de forma colaborativa, permite maior controle e exatidão em projetar, construir e operar edifícios. A utilização do BIM é 
crescente no Brasil e vem provocando uma revolução silenciosa no ramo da construção civil, visto que tal metodologia atinge toda a cadeia produtiva 
envolvida, sobretudo no que tange às áreas da arquitetura, engenharia e construção (AEC). Ademais, dentro das universidades também é grande o 
interesse pelo aprendizado da metodologia BIM, seja por iniciativa isolada de alguns professores ou pela demanda dos próprios alunos ao perceberem 
as inúmeras vantagens que tal tecnologia pode trazer. Acredita-se que em um curto espaço de tempo, a exemplo do que já ocorre em países como 
Dinamarca e Inglaterra, as  empresas e profissionais de projetos que não adotarem o BIM em seus processos de trabalho perderão competitividade e, 
gradativamente, serão excluídos do mercado. A metodologia BIM vem sendo definida, acadêmica e tecnicamente, de diversas formas, sendo 
comumente compreendida como um processo, uma plataforma tecnológica ou o conjunto de informações de um empreendimento. Alguns autores 
definem a Modelagem da Informação da Construção é uma metodologia de trabalho baseada em processos colaborativos, multi e interdisciplinares, 
envolvendo profissionais de diversas disciplinas, como arquitetura, engenharias, tecnologia da informação, entre outros, por meio do uso de 
diferentes plataformas tecnológicas. Além da definição da metodologia BIM, ressalta-se a importância da determinação do Nível de Detalhe e Nível de 
Informação dos elementos do modelo, definido em cada etapa do processo de modelagem de um empreendimento. Para tal, é necessária a definição 
precisa das informações, bem como a determinação de suas respectivas localizações, para que, ao serem extraídas, independentemente de formato, 
estas sejam consistentes e possam ser utilizadas para seus respectivos usos predeterminados. Vale ressaltar que o “I” (informação) é o conceito mais 
significativo dentro da metodologia BIM. A metodologia BIM é, sem dúvida, um conceito que permanece em constante evolução. Sendo assim, a 
melhor forma de defini-la é compreendendo-a como um processo que tem, por premissa básica, a colaboração de todos os envolvidos. Para Charles 
Eastman, professor do Instituto de Tecnologia da Geórgia e especialista em metodologia BIM: “O conceito BIM envolve tecnologias e processos cujo 
objetivo é desenvolver uma prática de projeto integrada, na qual todos os participantes convirjam seus esforços para a construção de um modelo 
único da edificação.” Neste sentido, entende-se que é possível que os modelos, além da geometria, carreguem informações compartilháveis e 
gerenciáveis ao longo de todo o ciclo de vida da edificação, a fim de possibilitar a utilização de mecanismos capazes de processar essas informações e 
criar ambientes virtuais, onde seja possível a interpretação adequada dos dados oriundos de diferentes softwares, auxiliando as tomadas de decisões 
de forma colaborativa e, portanto, mais assertiva. A ideia por trás do BIM é ser uma plataforma em que se carreguem todas as informações para a 
gestão do projeto, da obra e de toda a vida útil do prédio ou instalação. Os projetistas trabalham sobre uma mesma base, sendo possível antever e 
corrigir as inevitáveis interferências entre, por exemplo, o projeto estrutural e o de ar condicionado. Os principais mercados de construção mundial 
relatam que a adoção do BIM se reflete em melhorias de produtividade, eficiência e qualidade dos projetos, com consequente ganho em 
competitividade.

E-mail: mi.poitevin@gmail.com

Aluno: Renata Vianna Unruh Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Douglas Matheus Ferreira da Costa Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES
Aluno: Cristina Fitl Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTUDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PRÉDIO SEDE DA FACULDADE ESTÁCIO DE CURITIBA

Docente orientador: Aline de Oliveira Silva

RESUMO
A partir da crise mundial energética, na década de 1960, busca-se soluções para tornar as edificações mais eficientes. A eficiência energética visa 
otimizar o uso de energia; moderar o consumo, sem comprometer o conforto ambiental dos usuários. Com a redução do gasto de energia elétrica, 
espera-se que reduzam os impactos ambientais potenciais associados a geração. As edificações brasileiras residenciais, comerciais e públicas somaram 
50,8% do consumo total de energia elétrica, em 2017, enquanto a indústria 37,7% e o setor energético, agropecuária e transportes somaram 11,5%. 
(EPE, 2018). Portanto, a eficiência energética em edificações se mostra uma estratégia relevante para a redução da pegada ecológica da construção 
civil. Este estudo tem como objetivo implementar as medidas energéticas estudadas no programa de iniciação científica na edição de 2018/2019, no 
prédio da Faculdade Estácio de Curitiba, na qual concluiu que com medidas simples, será possível uma economia de energia em torno de 40%, na área 
de estudo. Além disso, essa pesquisa visa analisar a eficiência energética baseada no programa de etiquetagem baseado no “Regulamento Técnico da 
Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas” (RTQ-C). O programa de etiquetagem fornece 
requisitos mínimos para que uma edificação seja eficiente energeticamente. As informações avaliadas servem para classificar de mais eficiente –
etiqueta “A” – a menos eficiente – etiqueta “E” – a construção em avaliação. 
A análise abrange tópicos referentes a envoltória da edificação, sistema de iluminação e sistema de condicionamento de ar. O desenvolvimento do 
estudo é subdivido nas seguintes etapas: revisão de literatura; implementação de proposta sustentável, coleta de dados energético, simulação em 
relação a cada tópico abordado, classificação do nível de eficiência do prédio e conclusão. Projetos desse caráter, além de estimular os alunos a 
preocupar-se com assuntos de significativa relevância ao desenvolvimento da sociedade, gera resultados positivos tanto para a própria instituição, 
quanto para as questões de desenvolvimento local.

E-mail: aline_os@hotmail.com

Aluno: Victor José Trindade Lafraia Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES

Aluno: Giulia Marques Carvalho Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título UM LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO PARA OS PROBLEMAS INFRAESTUTURAIS E PEDAGÓGICOS DA UNIDADE ESTÁCIO CURITIBA COM A 
APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS ESTATÍSTICAS PARA O ENCAMINHAMENTO DE POSSÍVEIS SOLUÇÕES

Docente orientador: Claudia Juliato Araújo

RESUMO
As questões de qualidade rondam as principais empresas em todos os ramos, inclusive na educação, se verifica a necessidade da busca e compreensão 
do que se faz, o que se entrega e como melhorar. A melhoria nos resultados e os altos índices de aceitação do seu cliente é sempre uma das maiores 
expectativas das grandes empresas. A busca e a aplicação destas melhorias é o ponto chave para que estas grandes empresas se diferenciem e 
ganhem mais espaço junto aos seus concorrentes. Para entregar melhores resultados, as empresas necessitam de dados e de estudos para que então 
melhorem seus processos, buscando um estado de confiança junto ao seu cliente. Para isso a estatística, como ciência que coleta, representa e calcula 

E-mail: claudia.juliato@estacio.br 

ESTÁCIO CURITIBA Página 52 de 278



dados pode auxiliar e mostrar os principais acertos e erros e, através de gráficos, estudos e dados específicos, evidenciar onde e como devem 
acontecer as principais ações e medidas a serem tomadas, objetivando melhorias e altas performasses. Com esta intenção, de buscar dados e indícios 
de qualquer natureza é que o presente projeto tem como intenção levantar dados estatísticos sobre todas as possíveis necessidades dos alunos da 
Faculdade Estácio de Curitiba sob os aspectos de infraestrutura, pedagógico e organizacional para elaborar um plano de ação das principais e reais 
necessidades acadêmicas atuais. Este levantamento de dados se mostra necessário, uma vez que a atual avaliação institucional não possibilita ao aluno 
poder descrever problemas oriundos à unidade especificamente. Neste sentido, um questionário fechado, um semiestruturado e entrevistas poderiam 
atender a esta necessidade mostrando outros aspectos não revelados por um questionário fechado de avaliação interna. A ideia é buscar com a quase 
totalidade dos alunos dos cursos de graduação, além dos professores e funcionários, os pontos de insatisfação e de reclamações para apurar e, a partir 
daí elaborar um plano de melhorias e um plano de ação para as principais necessidades e descontentamentos dos alunos. A necessidade de dados 
para a análise dos processos se dá em todas as áreas pela necessidade de se entregar sempre o melhor produto, o melhor serviço, os melhores 
resultados. A competitividade nos leva atualmente a prestar não mais, mas sim melhores serviços e resultados. A busca pelo cliente satisfeito é 
constante e gera fidelidade, que gera marketing próprio. É com este objetivo de ouvir, entender e atender melhor nosso aluno que esta pesquisa quer 
se definir.

Aluno: Everton Alves da Silva Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/IES

Aluno: Isabela Trevisan Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/IES

Saúde

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FEMINICÍDIO NO BRASIL. UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO E DOCUMENTAL SOBRE OS ASPECTOS PSICOSSOCIAIS 
ACERCA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Docente orientador: Lygia Maria Portugal de Oliveira

RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo buscar compreender os aspectos psicossociais relacionados à violência contra a mulher e o feminicídio, no Brasil, e as 
propostas de alternativas e subsídios para lidar com este fenômeno. Trata-se de uma proposta de pesquisa bibliográfica e documental, em que será 
utilizado o método da “garimpagem manual” e com tratamento de análise de conteúdo, empregando-se categorias a posteriori. As fontes utilizadas 
serão as bases de dados Google Acadêmico, BVS-Salud, Lilacs, Pepsic, Scielo, BDTD e notícias veiculadas em jornais digitais e fontes da web. Propõe-se 
para a realização desta pesquisa 4 eixos a serem investigados: O primeiro referente às produções de teses e dissertações acerca do tema nos últimos 
13 anos, ou seja, desde que a Lei Maria da Penha foi promulgada (2006-2019); o segundo eixo, investigando as produções dos artigos científicos nas 
bases de dados já citadas, também no período de 2006-2019. O terceiro eixo tem como objetivo buscar que aspectos da violência contra a mulher os 
jornais e revistas evidenciam, selecionando os principais jornais do Brasil nas 5 regiões (Centro-oeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste)  e o quarto e 
último eixo buscará conhecer que projetos e ou programas tem sido realizados com o objetivo de mudar a realidade desta violência. A violência contra 
a mulher e o feminicídio no Brasil têm se configurado como uma questão social cada vez mais presente no cotidiano, tendo se tornado mais visível, 
principalmente após a promulgação da Lei Maria da Penha (Lei 11.340) em 2006 e do feminicídio ter sido considerado circunstância qualificadora do 
crime de homicídio, em 2015. Compreende-se o fenômeno da violência como um fenômeno cultural, e, neste sentido, ao partir do princípio de que o 
ser humano é produto e produtor de sua história, considera-se o mesmo responsável pela formação de uma cultura da violência contra a mulher. Esta 
pesquisa tem como objetivo investigar o que a literatura científica tem revelado acerca deste tema e o que se tem feito em relação a esta questão 
social, com a intenção de prover base para a construção de um projeto coletivo e educativo, para mudar esta cultura de violência, transformando a 
natureza das relações sociais. As bases conceituais apoiam-se nos aportes teóricos da Psicologia Social Comunitária Latino Americana e da Educação na 
perspectiva de Paulo Freire.

E-mail: lygportugal@gmail.com

Aluno: Henrique Guimarães Ribeiro Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Hélvio Maciel Melzer Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Rosiellyda Pereira da Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Janaína Klein Pagliarini Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES
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Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica

Título ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE EMPRESA DA REGIÃO OESTE DE SÃO PAULO PARA REDUÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Docente orientador: MARCUS VINICIUS MASSA FERNANDES

RESUMO
Um dos grandes desafios da atualidade é a otimização dos recursos disponíveis, de forma a alcançar um consumo sustentável de recursos naturais. A 
crescente busca por fontes renováveis de energias acontece em paralelo à substituição da dependência de energia oriundas de combustíveis fósseis. 
Neste contexto, as empresas enfrentam o desafio de atualizarem suas estruturas físicas para novas tecnologias que possam promover essa adequação. 
Em particular, a popularização de refrigeradores de ar para climatização de ambientes elevou o consumo de energia elétrica nos últimos anos. Para 
empresas de armazenamento de produtos e logística, têm sido um desafio cada vez maior a manutenção de ambientes climatizados, tanto para 
preservação de produtos quanto conforto de funcionários. É neste cenário que este trabalho se insere. A região oeste da Grande São Paulo faz divisa 
com cidades que abrigam um número considerável de empresas de armazenamento, logística e transporte de carga. Nossa questão é: quantas destas 
empresas aplicam algum tipo de solução tecnológica para a redução do consumo de energia elétrica na climatização de ambientes? A proposta deste 
trabalho é efetuar um levantamento de quantas empresas usam algum tipo de tecnologia, que não seja apenas o aparelho de ar condicionado, para 
climatizar suas dependências. Acreditamos que esse levantamento pode nos oferecer uma ideia mais fiel do potencial de adequação da infraestrutura 
da região ao consumo mais eficiente de recursos disponíveis. Essa adequação de empresas pode ser um diferencial competitivo de grande impacto na 
redução dos custos operacionais. Deste modo, acreditamos que o trabalho oferece oportunidade de examinarmos a necessidade de iniciativas de 
adequação de infraestruturas às demandas da atualidade por um programa de manutenção consciente e sustentável, condizente com um mercado 
competitivo por menores custos.

E-mail: marcus.fernandes@estacio.br

Aluno: SIDNEI DOS SANTOS SALGADO JUNIOR Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/IES

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título AVALIAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO PERFIL MOTIVACIONAL DE INDIVIDUOS COM SOBREPESO E OBESIDADE FRENTE AO TREINAMENTO 
INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE

Docente orientador: ELIAS DE FRANÇA 

RESUMO
A literatura científica tem mostrado que o risco relativo de diversas doenças relacionado à condição física, como doenças coronárias (DC) e 
cardiovasculares (DCV) está relacionado ao estilo de vida. Entretanto, adoção de boas práticas de estilo de vida para uma manutenção ou melhora da 
saúde metabólica só são incorporadas se elas forem significativas e prazerosas, ou seja, tais práticas devem satisfazer necessidades psicológicas 
básicas (competência, autonomia e clima positivo). A literatura científica também tem mostrado que a baixa aptidão cardiorrespiratória (ACR) e altos 
níveis de tecido adiposo são variáveis que aumento o risco de DC e DCV. Esses fatores podem ser melhorados com a prática de exercício físico (ao 
aumentar a ACR e diminuição dos níveis de tecido adiposo), e assim, diminuindo o risco relativo de acometimentos de patologias relacionado à DCV. 
Entretanto, a falta de tempo e motivação têm se mostrado como variáveis a serem consideradas ao sugerir que a população de risco (indivíduos 
obesos e sedentários) se engaje na prática de exercício físico. Nesse sentido, para atender essas demandas (falta de tempo e motivação), o 
treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) vem ganhando destaque (na literatura científica, mídia e entre adeptos da prática de exercício 
físico) por apresentar resultados (por exemplo, aumento da ACR e diminuição dos níveis de gordura) à curto prazo (50-60% menos em relação ao 
treinamento convencional- treino contínuo). No entanto, indivíduos obesos têm sido diagnosticados como poucos motivados para á prática de 
exercício físico, além do fato de que o HIIT parece demandar altos níveis de motivação, isso parece inviabilizar o aconselhamento de indivíduos obesos 
e sedentários para o HIIT, pois parece que o HIIT promove um feedback negativo na motivação. Entretanto, não há dados na literatura a respeito de 
estudos relacionado a motivação frente ao HIIT. Portanto o objetivo desse estudo é analisar a percepção de regulação motivacional de indivíduos 
obesos frente a um programa de HIIT antes e após um determinado período prática do HIIT. Método: a amostra será composta a priori de 20 sujeitos 
com sobrepeso ou obesidade e sedentários que serão recrutados para a realização de um protocolo de HIIT. A amostra desse estudo pertence a de 
outro estudo, que terá como o objetivo observar alterações em marcadores de DCV, metabolismo de energia, performance atlética depois de oito 
semanas de HIIT. Nesse mesmo estudo avaliaremos, antes e após intervenção, os tipos de regulação motivacional voltada à prática do exercício 
(segundo a teoria da autodeterminação, regulação externa; regulação introjetada; regulação identificada; regulação integrada; e regulação intrínseca). 
Para identificar os tipos de regulação motivacional dos participantes do estudo, será aplicada um questionário tipo LIKER (previamente testado e 
validado).  Nesse estudo será analisado: 1) as diferenças nos tipos de regulação motivacional dos participantes e possível mudanças ou interação (pré-
vs. pós- intervenção) nos tipos de regulação motivacional; 2) relação do tipo de regulação motivacional com a performance atlética e aderência ao 
protocolo de treinamento; 3) relação do tipo de regulação motivacional e marcadores de doenças cardiovasculares e; 4) relação do tipo de regulação 
motivacional e marcadores do metabolismo de energia.

E-mail: elias.franca@estacio.br
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Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título QUALIDADE DE VIDA DE DISCENTES DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E DESEMPENHO ACADÊMICO: MAPEAMENTO E 
SENSIBILIZAÇÃO

Docente orientador: ALESSANDRA MAJER PEREIRA 

RESUMO
A Organização Mundial da Saúde definiu saúde como um completo estado de bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de 
doença, resultando em um conceito subjetivo e multidimentional que enfatiza a a auto-percepção do estado atual de um indivíduo, englobando 
aspectos sociais, bem-estar psicológico, assim como o estado de saúde. Obviamente o padrão de qualidade de vida resultará em consequências na 
vida dos indivíduos, motivo pelo qual torna-se necessário identificar a gama de componentes que determinam o grau de contentamento do indivíduo 
com a sua própria vida, assim como aqueles que afetam estes parâmetros, para que, a partir destes, seja possível se considerar possibilidades de 
atividades que possam contribuir positivamente em termos de qualidade de vida. Porém em diversas áreas a relação entre qualidade de vida e suas 
consequências ainda não foi cientificamente avaliada, apesar de muitas vezes ser claramente assumida. Este é o caso do ambiente educacional, no 
qual a vida do estudante fora do ambiente acadêmico diretamente afeta seu desempenho e desenvolvimento dentro deste. Neste contexto, o 
presente projeto visa: (1) unir os dados coletados durante projetos prévios de avaliação de qualidade de Vida de diferentes turmas em um único banco 
de dados; (2) identificar neste banco de dados o padrão geral observado, assim como os pontos merecedores de maior atenção específica; (3) testar a 
dependência do rendimento acadêmico e número de faltas com estes dados, avaliando o efeito destes indicadores sobre o desempenho acadêmico; 
(4) elaborar campanhas de informação e sensibilização relacionadas aos pontos de atenção identificados. Para isso, os dados obtidos em projetos de IC 
prévios por meio de diferentes instrumentos cientificamente reconhecidos serão compilados em um único banco de dado para cada uma das 
dimensões avaliadas. Desta maneira, as informações relativas à saúde, padrão de sono, realização de atividades físicas, alimentação, consumo de água 
e variáveis sócio demográficas serão individualmente avaliadas para um maior número de voluntários. A partir desta análise será descrito o padrão 
geral e, também identificados os pontos de destaque/atenção para a amostra. A dependência dos resultados de cada parâmetro com o desempenho 
acadêmico durante o momento da avaliação será testada por meio de uma regressão linear. Todos estes resultados serão utilizados para a elaboração 
de uma campanha de informação e sensibilização específica para cada um dos principais parâmetros analisados, visando indiretamente contribuir com 
a qualidade de vida destes indivíduos através de uma melhor compreensão da importância destes parâmetros na vida diária.

E-mail: alessandra.majer@estacio.br

Aluno: ALICE JORDANEA LIMA SERRA Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título CONSUMO DE DROGAS LÍCITAS

Docente orientador: ALESSANDRA MAJER PEREIRA 

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

E-mail: alessandra.majer@estacio.br

Aluno: NATHALIA DE OLIVEIRA JESUS PRESTES Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES
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Título FILHAS E FILHOS DA VIOLÊNCIA: UMA ANÁLISE INTERDISCIPLINAR DO PÓS-FEMINICÍD

Docente orientador: Amanda Gabriela Gomes de Lima

RESUMO
Este projeto pretende desenvolver um estudo interdisciplinar sobre as vítimas indiretas do feminicídio íntimo, tomando como hipótese central de 
trabalho a premissa de que a prática desta modalidade criminosa acaba por acarretar não apenas o assassinato da mulher vítima da violência 
doméstica e familiar, mas também, a morte simbólica de todo o grupo familiar, notadamente os filhos e filhas da relação conflituosa, deixando 
traumas que podem perdurar por toda vida. A temática é de grande atualidade, não apenas em razão da visibilidade advinda a partir da entrada em 
vigor da chamada Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015), mas por se tratar de questão com impacto social significativo, sendo de conhecimento 
notório, por exemplo, a divulgação constante, pelos meios de comunicação de massa, de casos emblemáticos envolvendo mortes violentas de 
mulheres por razões de gênero. Nesse sentido, os dados da Pesquisa de Condições Socioeconômicas e Violência doméstica e familiar contra mulher 
(PCDSVDF Mulher), realizada nas principais capitais nordestinas, apontam que cada vítima do feminicídio deixa, em média, três órfãos. O balanço de 
2016 do Ligue 180 apontou, ainda, que aproximadamente 83,86% dos filhos e filhas sobreviventes presenciaram ou sofreram violência junto com a 
mãe (BRASIL, 2017). Diante desse quadro e a partir da hipótese de trabalho central já delineada, a pesquisa realizará uma investigação do tipo jurídico-
compreensiva (GUSTIN e DIAS, 2006), em uma perspectiva transdisciplinar e dialética, que busca em outros saberes, notadamente a sociologia, a 
psicologia, a criminologia e a antropologia, o suporte para diversos conceitos e o instrumental analítico para várias reflexões úteis ao saber jurídico. 
Fundada nessa abordagem metodológica, pretende-se realizar uma pesquisa dos tipos exploratório e explicativa, valendo-se de técnicas como a 
pesquisa bibliográfica e documental, contemplando, quando oportuno, estudos sobre legislações internacionais e domésticas (ex. Convenção da ONU 
sobre Direitos da Criança e o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha e Código Civil), além de precedentes de cortes nacionais, 
estrangeiras e internacionais sobre o quadro normativo e o cenário fático associado às vítimas indiretas, sem olvidar a dimensão psicossocial das 
situações vivenciadas no ambiente familiar pós-feminicídio. Ao final da pesquisa, que contará, também, com a análise indireta de dados sobre o 
quadro nacional e regional da problemática em questão, os resultados serão apresentados em um artigo científico que, além de descrever a 
metodologia adotada, procurará desenvolver o estado da arte sobre as políticas públicas eventualmente asseguradas às vítimas indiretas do 
feminicídio no estado de Alagoas e as suas possibilidades atuais de efetiva fruição. Traçado este diagnóstico, procurar-se-á contribuir para o desenho e 
a execução de políticas públicas atuais e futuras acerca da temática, com foco em um acolhimento mais digno e humanizado por parte da sociedade e 
do Estado às experiências de pós-feminicídio no Brasil.

E-mail: amandagabrielalima.adv@gmail.com

Aluno: Érica Valéria Serra Sêca de Oliveira Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Alane Beatriz Barbosa Alves Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ana Clara dos Santos Moraes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Mary Elly Correia Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título NOVAS FORMAS DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E SUBORDINAÇÃO JURÍDICA NOS CONTRATOS DE TRABALHO APÓS REFORMA TRABALHISTA 
BRASILEIRA DE 2017

Docente orientador: Virgílio Andrade Neto

RESUMO
A Reforma Trabalhista Brasileira, que está em vigor desde 2017, traz alterações em muitos institutos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a fim 
de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Nessa contextualidade, debates intensos estão sendo realizados no campo do Direito do 
Trabalho diante das novas relações de trabalho pactuadas por determinação da reforma trabalhista, identificando-se trabalhadores que prestam 
pessoalmente serviços submetidos não à subordinação clássica do Direito do Trabalho, mas sim em uma condição de dependência. Diante dos 
problemas do conceito clássico da subordinação jurídica e das situações paradoxais de trabalho dependente não‐subordinado, a dependência 
econômica tem sido novamente cogitada como nota distintiva do Direito do Trabalho. Por consequência, parcela da doutrina nacional cada vez mais se 
vale da antiga ideia de dependência como critério mais pertinente para o enfrentamento das situações atuais de trabalho. Sendo assim, pretende-se 
verificar a existência de novas formas de dependência econômica e subordinação jurídica nos contratos de trabalho após Reforma Trabalhista 
Brasileira de 2017. Posto isto, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma investigação sobre as novas formas de dependência econômica e 
subordinação jurídica nos contratos de trabalho após Reforma Trabalhista Brasileira de 2017. Bem como pesquisar e analisar à luz das modificações 
ocorridas na legislação trabalhista as relações de trabalho advindas dessas alterações ocorridas por conta da intitulada reforma trabalhista brasileira 
de 2017. A metodologia utilizada será uma pesquisa do tipo qualitativa, cuja origem dos dados será levantada a partir do levantamento de autores 
especializados nas questões que envolvem o Direito do Trabalho, bem como na pesquisa por meio de artigos científicos e revistas especializadas, 
livros, dissertações, artigos publicados em revistas especializadas, convenções internacionais, textos publicados na internet e canais de congressos. A 
pesquisa, sempre nos limites dos objetivos propostos, se desenvolverá da seguinte forma, primeiro será feito o levantamento bibliográfico inerente ao 
tema, segundo será feito um estudo crítico do material doutrinário levantado, e por fim, será feita a obtenção e análise da legislação nacional e 
internacional pertinente. Por todo exposto, esse projeto de pesquisa, valendo-se dos critérios de dependência econômica e de subordinação jurídica, 
em síntese, pretende analisar e compreender as modificações estabelecidas nos novos contratos de trabalho, advindas por força da reforma 
trabalhista brasileira de 2017.

E-mail: andradevirgil@gmail.com

Aluno: João Mariano da Silva Neto Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título SAÚDE MENTAL E ESCOLARIZAÇÃO DE PESSOAS EM SOFRIMENTO PSIQUICO NO ESTADO DE ALAGOAS: UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA NO 
ESTADO DE ALAGOAS
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Docente orientador: Rafael André de Barros

RESUMO
O presente projeto examina a problemática da ausência da escolarização na atenção psiquiátrica no Estado de Alagoas. O modelo de atenção à saúde 
mental em Alagoas está em consonância com as diretrizes nacionais e em sua essência, conforme pesquisas recentes apontam, consegue atender, 
muitas vezes de forma paliativa, e de forma parcial as necessidades dos sujeitos em sofrimento psíquico no estado. Porém, no que tange ao acesso 
destes indivíduos aos direitos a educação formal, pouco se conhece sobre o percurso histórico das ações, programas e políticas públicas estaduais que 
contribuíram para o acesso deste público. E, o mais grave, historicamente, tem-se relatos de abandonos em cadeias públicas, hospitais e clínicas para 
alienados – estes ultimas para parcela da população abastecida de recursos financeiros -, e os demais, perambulando pelas ruas, vivendo a mercê do 
seu próprio tempo, vítimas do olhar preconceituoso da sociedade e das estruturas sociais responsáveis pela manutenção das paz e repreensão dos 
distúrbios, a polícia. Mesmo no período pós reforma psiquiátrica e Luta Antimanicomial, o aparelho de atenção a saúde mental sistema prioriza a 
reabilitação social do indivíduo através de oficinas terapêuticas alternativas desenvolvidas por diversas equipes multiprofissionais em espaços 
alternativos e descentralizados, porém, em seu escopo, ainda não prevê medidas que garantam o acesso, a manutenção e, sobretudo, espaços 
adaptados de ensino e aprendizagem para pessoas em sofrimento psíquico. Portanto, este projeto pretende, através de uma pesquisa bibliográfica e 
documental, resgatar, na história da trajetória da construção do modelo psiquiátrico alagoano e na literatura a nível nacional movimentos de 
articulação da inserção da educação formal no processo de habilitação psicossocial de pessoas em sofrimento psíquico atendidas nos dispositivos de 
atenção à saúde mental. Nesse sentido, o projeto proporcionará um entendimento maior sobre os dispositivos educacionais de reinserção de pessoas 
em sofrimento psíquico no seio da sociedade de modo geral. Ademais, neste momento, espera-se que a realização desta pesquisa contribua para a 
identificação de projetos de inserção da educação formal nos dispositivos de atenção psiquiátrica no estado de Alagoas que possa contribuir 
posteriormente, com um projeto mais amplo de inserção de práticas de educação formal no processo de habilitação psicossocial no Estado de Alagoas.

E-mail: rafa.admufal@hotmail.com

Aluno: Laís Gomes da Silva Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Máyra Gabrielle Correia Batista Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Nirvhana Oliveira Lima Viana Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Phillipe Douglas Delfino Almeida Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
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Título A EMPRESA EM CRISE: UMA ANÁLISE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA LEI Nº 11.101/2005

Docente orientador: RINALDO RIBEIRO MORAES

RESUMO
O trabalho foca a empresa em crise – tanto no ambiente de recuperação judicial quanto de falência a partir de uma perspectiva do Direitoo 
Empresarial brasileiro. A relevância deste trabalho, no plano acadêmico, é de contribuir para o debate da Lei 11.101/2005, especificamente no 
instituto do administrador judicial e gestor judicial – iremos tratar, então, de duas variáveis contidas em institutos próprios e legais do Direito 
Brasileiro. O que se nota é que muitas atividades empresariais, quando estão com problema de continuação, tem poucas opções de negociação com os 
fornecedores e credores e uma figura central é determinante para o êxito da operação – administrador judicial ou gestor judicial. Este debate é 
relevante, portanto, para o plano acadêmico e de crescimento profissionais aos envolvidos na pesquisa. O problema de pesquisa proposto é de 
verificar qual as implicações e os papéis do administrador e gestor judicial na Lei 11.101/2005? A pesquisa, quantos aos fins, é descritivo-doutrinário. 
Quantos aos meios, estudo de caso/caso concreto. O ponto de partida será a pesquisa doutrinária. A abordagem será qualitativa por envolver relações 
entre variáveis – recuperação extrajudicial e mediação/arbitragem. A Lei 11.101 de 09 de Fevereiro de 2005 é a própria  lei de recuperações e falência 
(LFRE) que surgiu do Projeto Lei nº 4.376 de 1993. A elaboração ficou a cargo da equipe de Fernando Henrique Cardoso, então Ministro da Fazenda do 
Presidente Itamar Franco. Seu objetivo foi é o da preservação da empresa tendo em vista, principalmente, os grandes interesses que em torna dela 
orbitam. Vejamos o artigo abaixo que trata disto. O Artigo 47 da lei diz que a recuperação judicial tem por objetivo tornar viável a superação da 
situação de crise econômico-financeira do empresário devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos respectivos 
trabalhadores (grifo nosso) e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa e a sua consequentemente função social e o 
estímulo à atividade econômica.

E-mail: rinaldo.moraes@estacio.br

Aluno: PATRICIA SANTOS SOUSA Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título A MEDIAÇÃO JUDICIAL NO JUDICIÁRIO PARAENSE

Docente orientador: LUCIANA NEVES GLUCK 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 o 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: BRUNO MAUÉS DE RESENDE Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título A PERFORMACE DA SUSTENTAÇÃO ORAL DOS OPERADORES DO DIREITO

Docente orientador: ALEXANDRE RANIERI FERREIRA

RESUMO
O projeto aqui apresentado dá continuidade aos estudos desenvolvidos durante o segundo semestre de 2018 e primeiro de 2019. Concluiu-se a partir 
das observações dos operadores do direito que os estudos até hoje desenvolvidos apegam-se ao texto escrito previamente e ignoram quase 
totalmente que a fala é expressão tanto do oral quanto da gestualidade e da expressão facial (MARCUSCHI, 2007) num conjunto inseparável de 
elementos. Nesse sentido, recorre-se às poéticas orais para dar outra perspectiva a esses estudos. Assim, partindo-se de uma poética do cotidiano que 
rege desde as manifestações mais informais até as de maior formalidade como as jurídicas é que se pretende entender o processo persuasivo, 
inerente à atividade dos juristas e sua faceta oral como dependente dessa integração. Para tanto, este projeto parte de algumas frentes: a) a 
sustentação oral dos operadores do direito em sua atividade profissional acompanhada de forma presencial; b) a sustentação oral dos operadores do 
direito em sua atividade professional intermediada por mídias audiovisuais. Optou-se pela pesquisa qualitativa para descrever o objeto de estudo com 
mais profundidade (MASCARENHAS, 2012). Desta forma, os dados podem ser levantados e analisados ao mesmo tempo. Além disso, pode-se 
descrever a atividade dos operadores do direito com vistas a compreensão do objeto, sem descartar a influência do pesquisador (MASCARENHAS, 
2012). Para realizar essa pesquisa qualitativa em casos específicos de feminicídio, infanticídio, associação criminosa e/ou casos de grande repercussão 
pretende-se utilizar o método indutivo com base na observac  o, já que a partir de observac  es de casos particulares,        vel chegar           o de 
ordem mais geral (SANTOS, 2011) e tendo em vista que procura-se aprofundar as pesquisas levando em consideração as performances específicas de 
casos como feminicídio e infanticídio e associação criminosa.

E-mail: alexandre_ranieri@hotmail.com

Aluno: LUCAS PIMENTEL FERNANDES DOS REIS Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Aluno: WELLINGTON DE CASTRO DA SILVA Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: LIENE SARA SOARES ARAÚJO Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO CONTEXTO DO PARTO: LACUNA DE OMISSÃO PENAL?
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Docente orientador: REGINALDO CÉSAR LIMA ÁLVARES

RESUMO
Ao longo da história as mulheres vêm sendo vítimas de diversas formas de violência – e isto em todo o mundo. Basta verificar qualquer site ou jornal 
para se perceber, inclusive, a evolução da violència no Brasil. Em qualquer esfera – ainda mais nos crimes cibernéticos. No ambito específico, focando 
este trabalho, o destaque do aumento da violência ocorre com  e contra a mulher das formas mais inventivas  que se possa imaginar. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), violência é a imposição de um grau significativo de dor e sofrimento evitáveis. Neste sentido destaca-se a 
violência obstétrica como um tipo específico de violência contra a mulher. Venturini (2010), por meio da pesquisa “A mulher brasileira nos espaços 
públicos e privado”, mostrou que 25% das mulheres entrevistadas no seu estudo relataram ter sofrido algum tipo de violência. A violência obstétrica, 
dentro de um contexto atual e complexo, é um fenômeno que vem ocorrendo e aumentando no país, mesmo após a implementação de mecanismos 
de controle do Ministério da Saúde (MS) como, por exemmplo, a implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente conforme a RDC nº36. De acordo 
com Garcia, Diaz e Acosta (2013), um fator sempre presente entre as gestantes é a falta de informação e o medo de perguntar sobre os processos que 
irão ser realizados na evolução do trabalho de parto. Essa situação pode leva-las a se conformarem com a exploração de seus corpos por diferentes 
pessoas, aceitando diversas situações incômodas sem reclamar. A pesquisa é, quanto aos meios, bibliográfica e construída em cima de dados 
secundários. A abordagem será qualitativa e quantitativa -  e quanto ao tipo, a pesquisa será descritiva. Visa-se, assim, ao final do estudo, demonstrar 
e apresentar para a sociedade um diagnóstico e um conjunto de orientações para o tratamento de tal problemática aqui colocada para a atenuação do 
problema da mulher na questão do parto – dentro de um olhar e de uma percepção jurídico-penal. Em alguns, também, a pesquisa tratará de um 
diálogo com as doutrinas jurídicas orientadas para tal questão.

E-mail: rinaldo.moraes@estacio.br

Aluno: CIPRIANA CATARINA AGUIAR Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: REBECCA DA SILVA FONSECA Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: ANA LÍDIA SILVA SOBRINHO Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título DIREITOS FUNDAMENTAIS E CIDADANIA NO BRASIL: DESAFIOS PARA A SOCIEDADE CIVIL

Docente orientador: RAIMUNDA MARIA DO S. SANCHES DE BRITO

RESUMO
O tema da pesquisa é atual e altamente complexo – direitos fundamentais e cidadania no Brasil. O ponto de partida é o que se entende por direitos 
fundamentais é para isto necessário é revisitar a Constituição de 1988. Ao mesmo tempo, desta parte específica na Constituição, como se verificar isto, 
na prática, em uma sociedade civil organizada e altamente complexa e dividida. A Pesquisa, portanto, centra-se no estudo reflexivo dos direitos 
fundamentais e a sociedade civil, pautado pelas diretrizes de Inclusão, calçada nos direitos fundamentais e na própria dignidade da pessoa humana e 
de sua sustentabilidade (especialmente no âmbito da Ética, do Direito Constitucional, do Direito Ambiental, do Direito do Trabalho e dos reflexos de 
uns nos outros) visando a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Da sociedade brasileira atual emergem questões que preocupam a 
todos os seguimentos das ciências sociais aplicadas, a partir da percepção do retrocesso no que se refere aos ganhos da Constituição Cidadã de 1988.    
Propõe-se aqui, nesta pesquisa, desenvolver um trabalho de natureza aplicada às relações da Ciência Social e do Direito e neste caso, a abordagem de 
trabalho é de natureza/abordagem qualitativa e também quanlitativa. Tambéme haverá um estudo de cunho bibliográfica e exploratório. O objetivo 
aqui exposto, portanto, é de compreender os novos parâmetros da cidadania e da garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros, em 
diversos seguimentos de organização social – e tudo isto dentro do quadro satisfatório do significado concreto de dignidade da pessoa humana. O 
resultado deste estudo é de apresentar para a sociedade uma discussão dos tempos atuais da sociedade brasileira que neste início do século XXI 
apresenta-se completamente integrada a um mundo tecnológico mas igualmente vulnerável no alcance efetivo de seus direitos. Não haverá um 
diagnóstico aqui, mas uma orientação e uma apresentação de uma nova discussão de uma nova sociedade que precisa ter os seus direitos garantidos –
além do papel e das meras expectativas.

E-mail: profamariasanches@gmail.com/raimunda.

Aluno: RAFAEL MARLON BRITO CUNHA Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título FATORES INSTRUMENTAIS NA PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DO DIREITO: A EFICÁCIA DA NORMA JURÍDICA E SEUS EFEITOS SOCIAIS

Docente orientador: KAREN GABRIELY SOUSA SANTOS

RESUMO
A presente pesquisa tem por objetivo “identificar a eficácia da norma jurídica a partir do nível de relacionamento entre os instrumentos de produção 
do direito e o contexto social de sua aplicação” Compreender o direito como valor a ser buscado requer um entendimento do “complexo de escolhas” 
que é o ser humano, medir isso do ponto de vistas individual é difícil, contudo a perspectiva dos instrumentos de elaboração e aplicação do direito –
legislativo e judiciário – oferece um lugar possível de observação da previsibilidade da eficácia, a longo prazo. O mote da pesquisa se dá na produção 
do direito, primeiro no processo legislativa de elaboração da norma e na relação dessa com o contexto social; e em um segundo momento na 
preparação dos profissionais do direito responsáveis pela aplicação da norma. A partir disso elaborou-se o seguinte problema de pesquisa: “A eficácia 
da norma jurídica depende de um relacionamento mais próximo entre os instrumentos de produção e aplicação do direito e o contexto social? ”. O 
benefício social da pesquisa está na busca por informações em profundidade que equacionem o problema do acesso a justiça; e da aproximação 
necessária entre instituições políticas e seus cidadãos. É possível compreender como eficácia a perspectiva de adequação interna da norma que é a 
capacidade de ela atingir a finalidade social elaborada pelo “legislador”. A pesquisa se aterá aos “fatores de eficácia da norma no direito moderno” 
salientando os fatores instrumentais, que depende da atuação dos órgãos de elaboração e de aplicação do direito: legislativo e judiciário, 
respectivamente. No legislativo será analisado: a) os estudos preparatórios sobre determinado tema (a existência de anteprojetos e dados de 
institutos); b) processo legislativo de constituição de uma lei; (comissões de mérito) c) a institucionalização das audiências públicas no regimento 
interno. Em relação ao poder judiciário a analise focará na: a) preparação dos profissionais do direito responsável pela aplicação da norma. O enfoque 
é o perfil de formação dos futuros aplicadores do direito: o ensino do direito como via de acesso à atividade profissional do direito e como meio de 
incorporação do habitus profissional. O limite da pesquisa e de sua capacidade de resposta vai até as variáveis descritas, o que significa que existe 
inúmeras agendas de pesquisa possíveis sobre eficácia da norma. Será focado na interdisciplinaridade entre: ciência política, sociologia e direito. É um 
estudo exploratório e longitudinal, de duas esferas legislativas: a Assembleia Legislativa do Estado do Pará e a Câmara de vereadores de Belém. 
Quanto ao tipo de abordagem, a pesquisa será quantitativa e qualitativa, pois trabalhará com survey ao passo que também utilizará analises mais 
profundas sobre determinadas matérias que podem vir a surgir no decorrer da pesquisa. O survey será em formato de entrevista pessoal do tipo 
questionário, com perguntas abertas e fechadas, o local da aplicação será durante as audiências públicas realizadas em 2018 e 2019 na Assembleia 
Legislativa Estadual e na Câmara de vereadores de Belém; e na faculdade Estácio do Pará. A observação participante terá roteiro previamente 
estruturado de observação, gravador e câmara fotográfica para auxiliar todos os registros. Em relação à pesquisa documental dos relatórios oficiais 
sobre as audiências públicas arquivados nas duas instituições, haverá uma matriz de análise previamente elaborada. As interpretações dos dados 
coletados obedecerão três métodos: análise de conteúdo (para os documentos arquivados); Análise do discurso, na pesquisa participante e análise 
estatística dos dados quantitativos no Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
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Título HOMOTRANSFOBIA E CRIMINALIDADE: COMPREENSÃO DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A POPULAÇÃO LGBT NO MUNICÍPIO DE 
BELÉM/PA

Docente orientador: KELLY SEREJO FONSECA

RESUMO
A pesquisa trata de duas categorias complexas e fundamentais no debate da sociedade atual – homotransfobia e criminalidade. No Brasil, os dados da 
violência contra LGBT são alarmantes pois quanto mais se se considerar que estão muito abaixo das estatísticas reais, dado o alto índice de 
subnotificação das ocorrências. Não fosse apenas isso, existe uma resistência muito grande, ou falta de conhecimento, por parte dos agentes oficiais, 
em reconhecer as motivações especificamente homotransfóbicas dos crimes. A aversão contra homossexuais, não raro, é legitimada pelo discurso 
heterossexista, resultando, em muitos casos, violências físicas, verbais, psicológicas, e até assassinatos. Neste cenário, este projeto propõe investigar 
os vários tipos de expressão da violência perpetrada contra o público LGBT, ocorridos no Município de Belém, em 2017, a partir dos padrões e as 
características de cunho homotransfóbico. Com esta proposta, será possível fazer um diagnóstico pormenorizado e sistemático, que sirva à formulação 
de políticas públicas, com estabelecimento de metas sociais a serem perseguidas pelos governos e acompanhadas pela sociedade. A pesquisa terá um 
componente quantitativo e outro qualitativo. O componente quantitativo coletará dados da Delegacia de Combate aos Crimes Discriminatórios e 
Homofóbicos; do Comitê Estadual de enfrentamento à LGBTfobia; e, da Gerência de Proteção à Livre Orientação Sexual (GLOS), da Secretaria de 
Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), acerca dos índices de violência de cunho homofóbico no município de Belém. Para o estudo qualitativo, 
será realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema, envolvendo os vários termos referentes à identidade de gênero, a fim de delimitar os contornos 
das vítimas em questão, como gays, lésbicas e transgêneros. O resultado final, do que se espera, é traçar um panorama geral e atual sobre as duas 
variáveis tratadas aqui e, mais importante, descrever e apresentar para as autoridades um conjunto de políticas públicas para atenuar tão grave 
problema social.
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Título JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO: DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEMOCRACIA E PAZ SOCIAL - GJUT

Docente orientador: SERGIO LUIZ VASCONCELOS DO VALE

RESUMO
O tema da pesquisa trata do trinômico jurídico e institucional que são direitos fundamentais, democracia e paz sociel. São categorias que se 
entrelaçam na sociedade moderna. A grande variável independente – que influencia as outras - é a justiça social. Trata-se de um tema, portanto, atual 
e relevante para os alunos e operadores do Direito que necessitam compreender e interlizar essas novas categorias que revestem a sociedade da 
informação e tecnológica. Neste contexto, a justiça de transição é instrumento importante para restabelecer a estabilidade social vez que tem como 
objetivo primordial reconciliar um Estado que se encontrava em momento de exceção e sua população sendo vitimada por ações desrespeitosas à 
dignidade e aos direitos fundamentais de modo amplo – tudo isto quando confrontado com tais preceitos colocados na Constituição Federal de 1988. 
Este grupo de pesquisa, a partir dos alunos, se ocupará em discutir as principais ações transicionais em seus conceitos e aplicações, assim como sua 
importância no restauro e consolidação da democracia quando ao fim dos regimes autoritários, perpassando o estudo pela pesquisa histórica dos 
principais movimentos antidemocráticos por que passou a sociedade global, assim como, trará enfoque à evolução histórica e conceitos de Direitos 
Humanos e a importância da inserção e respeito aos direitos fundamentais. Para tanto, propugnará por uma pesquisa envolta em debates e imersão 
na bibliografia balizadora do tema, de modo que ao fim dos estudos, se tenha conteúdo cientifico apropriado para produção de artigos, posters e 
palestras acerca dos assuntos tratados. A pesquisa, portanto, é, quanto aos tipos e meios, respectivamente, descritiva e bibliográfica – e a abordagem 
será qualitativa. O método histórico de tratamento dos dados também será igualmente contemplado em toda a sua complexidade – e a própria teoria 
da complexidade de Edgar Morrin igualmente será, também, adotada aqui tendo em vista que as variáveis tratadas são complexas e interligadas e 
adotadas intensamente nos dias de hoje.
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Título OBSERVATÓRIO DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL EM DANOS AMBIENTAIS NO ESTADO DO PARÁ

Docente orientador: SANDY RODRIGUES FAIDHERB

RESUMO
A questão ambiental em todo o mundo ainda é motivo de amplas disputas que envolvem tanto paixões quanto interesses. No Brasil, país detentor da 
maior reserva floresta e biodiversidade do planeta, tal situação não passa em branco. Existe um amplo debate que vai muito além da Amazônia e seu 
terrítório. Por sinal, existe um Ministério (Ministério do Meio Ambiente) que tem a missão de tratar de tal problemática. O Pará, segundo estado da 
Federação e o mais importante economicamente da Região Amazônica, vive o maior dilema de todos – como conciliar crescimento e desenvolvimento 
econômico dentro de um olhar sustentável? Em seu território existem grandes empresas e grandes projetos que exploram, ainda de forma 
desordenada, a floresta. O projeto aqui proposto visa analisar o comportamento do judiciário paraense em relação ao julgamento das ações civis de 
responsabilização nos danos ambientais, ocorrido em competência do Estado do Pará. Para tanto utilizará de um olhar hermenêutico que trará como 
critérios o avanço da teoria da responsabilização civil nesse seara, uma vez que se verifica o movimento de maior proteção ambiental por meio da 
teoria do risco  integral. Entende-se neste projeto que as atividades e projetos econômicos por si só já assumem o risco de seus exercícios e que o 
patrimônio ambiental, tão necessário para a sobrevivência do planeta, não pode ficar refém de qualquer hipótese de minoração dos prejuízos. Desta 
feita, questiona-se: como o judiciário paraense, por meio de suas turmas e colegiado vem se portando ante a esta necessidade de avanço da aplicação 
doutrinária e jurisprudencial? Quais têm sido os indicativos de retrocessos e de avanços encontrados nas decisões dos anos recentes? Como se pode 
avaliar o posicionamento de tão importante órgão ante a necessidade premente de ampla tutela jurisdicional de proteção ambiental? Essas são 
algumas das problemáticas que permeiam a pesquisa que ora se propõe. Na metodologia utilizada, a pesquisa é descritiva com abordagem qualitativa. 
O resultado aqui proposto é de apresentar para a sociedade civil um diagnóstico e um conjunto de informações que possam ajudar as autoridades na 
efetivação de políticas públicas.
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Docente orientador: KAREN GABRIELY SOUSA SANTOS

RESUMO
A violência doméstica contra as mulheres é um fenômeno muito presente na sociedade brasileira, vitimando, a cada ano, milhares de mulheres de 
todas as origens, regiões e inserções sociais. A resposta “legal” do Estado para enfrentar esta questão teve um marco na promulgação da Lei nº 
11.340, de 2016, denominada “Lei Maria da Penha”, que, além de outros dispositivos, vedou a tipificação das agressões caracterizadas como violência 
doméstica como crimes de menor potencial ofensivo, previu medidas protetivas para as mulheres e um atendimento mais especializado por parte do 
Poder Judiciário. Compreende-se que a resposta do Estado será tão mais eficaz quanto mais célere, humanizado e integral for o atendimento prestado 
às mulheres. Com isso a atenção do Poder Judiciária voltou-se para o próprio corpo normativo, impulsionando o aprimoramento dos aplicadores da lei 
para questões, até em tão, tratadas como familiares e por isso privadas de uma judicialização mais enérgica ao combate da violência contra a mulher. 
Assim como a Lei Maria da Penha transformou-se em um marco legal importante no enfrentamento da violência de gênero, a lei 13.104/2015 do 
Feminícidio alterou o Código penal para incluir o assassinato de mulheres, em condições específicas, como crime hediondo. Com isso várias mudanças 
na estratégia de enfrentamento dessa violência vêm sendo adotada pelo poder Judiciário, seja na adoção de varas e juizados especializados, 
integrados com uma equipe multidisciplinar que visa combater profundamente este cenário violento, seja através de uma formação continuada para 
os aplicadores do direito, quem envolve palestras, seminários e pesquisas na área jurídica e social. Com isso o presente projeto tem por objetivo sanar 
a necessidade de compreensão do cenário conjuntural no qual a problemática está circundada, utilizando o olhar da sociologia jurídica na percepção 
da norma enquanto “fato social” transformador da realidade coletiva. Essa mulher é feia demais. Não entendo por que o povo gosta". A fala do camelô 
Armando da Silva Júnior, sobre a pintora Frida Kahlo, enunciada em uma matéria do jornal Folha de S.Paulo, pelo UOL (MONTEIRO, 2015), demonstra 
um olhar sobre o consumo, as possibilidades de significados que incluem o valor estético que o camelô atribui à imagem da pintora, e, de certa forma, 
revelam o seu desconhecimento da artista no cenário da arte, no qual outros valores lhe são atribuídos. O que Armando Júnior visa é a venda, e isso 
significa atender aos seus consumidores que podem conhecer os atributos pessoais e artísticos da pintora, ou como ele, também desconhecer o valor 
da obra de Frida Kahlo, pois o que importa é consumir essa imagem que em determinado momento mobilizou o desejo de consumo.
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Título REFORMA TRABALHISTA: UMA ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DA NOVEL MODALIDADE DE TRABALHO INTERMITENTE NAS EMPRESAS, 
VERIFICANDO SUAS DIMENSÕES E TENDÊNCIAS

Docente orientador: NILSON JOSÉ GOMES BARROS

RESUMO
O projeto de pesquisa aborda a inserção do trabalho intermitente nas empresas verificando suas dimensões e tendências, e tem como objeto produzir 
estudos analíticos sobre questões pertinentes ao desenvolvimento do mercado de trabalho, analisar os aspectos legais, buscando elucidar pelo menos 
em parte a problema da pesquisa, que e o desemprego e a informalidade dos trabalhadores, cuja atividade laboral é conhecida como “bicos”, ou seja, 
trabalham esporadicamente, e não possuem nenhuma regularização, e com a reforma trabalhista passaram a ter CTPS assinada na modalidade 
intermitente com todos os direitos constitucionais, o tema já é abordado em sala, por isso a inquietação em pesquisá-lo com mais profundidade. 
Destaca-se a importância da continuidade do projeto para a ciência, com o objetivo de contribuir com a produção e disseminação das características 
do trabalho intermitente. É relevante os discentes, como oportunidade de ampliar o foco nos estudos, com possibilidade de fomentar estratégias de 
desenvolvimento profissional, é importante para a instituição, que contribui para formar profissionais mais capacitados com ensino de qualidade. A 
metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica e análise de dados estatísticos dos órgãos de pesquisa (CAGED) de empresas que já possuem em seus 
quadros, colaboradores com a modalidade de trabalho intermitente. A classificação da metodologia utilizada quanto aos fins será exploratória e 
descritiva e quanto aos meios de investigação, revisão bibliográfica de livros, artigos, e análise de dados dos órgãos de pesquisa, elencando seus 
aspectos e suas implicações. Quanto aos resultados parciais da pesquisa que encontra-se em andamento, Destaca-se que em novembro de 2018 e em 
abril de 2019, a realização de palestras sobre trabalho intermitente na instituição, com a disseminação dos conhecimentos aos discentes e a 
comunidade acadêmica, encontra-se em elaboração a confecção de artigos sobre o tema, e foi realizada uma parceria  com Observatório Nacional do 
Trabalho (ONMT), onde foi fornecida uma senha de acesso aos dados sobre trabalho intermitente diretamente na plataforma, onde constata-se que 
no ano de 2018, de acordo os dados da plataforma do Ministério da Economia, (CAGED), o emprego formal no Brasil, em seus mais diversos setores: 
Serviços, Comércio, Construção Civil, apresentou no acumulado do ano de 2018, (um  saldo de +529.554) empregos, e no tocante aos dados exclusivos 
do trabalho intermitente, nesse mesmo período, no acumulado de 2018, houve 69.984 admissões e 19.951 desligamentos de trabalhadores 
intermitentes, (com saldo de + 50.033). Conclui-se que a novel modalidade trabalhista é responsável pelo saldo positivo na criação de empregos, onde 
pode-se inferir que somente no primeiro ano de implantação já gerou em torno de 9,44 %, dos empregos formais no Brasil. Do ponto de vista etário,  
conclui-se que a medida que a idade aumenta, as oportunidades de trabalho intermitente tem tendência de queda nos índices, por exemplo, no mês 
de janeiro de 2019, o saldo de emprego dos trabalhadores intermitentes dividiu-se entre empregados com 30 a 39 anos (1.183 postos), 40 a 49 anos 
(815), 50 a 64 anos (413), 65 anos ou mais (26). Com relação a escolaridade dos trabalhadores intermitentes dividiu-se entre empregados com Ensino 
Médio (2.507 postos), empregados com até Ensino Fundamental (581) e Ensino Superior (264). Percebemos uma concentração de empregados com 
ensino médio, e ocupando em sua maioria as profissões dos setores de Serviços e Construção Civil e Indústria de Transformação. Conclui-se em análise 
parcial que a pesquisa alcança seu objetivo, de prospectar um cenário da modalidade de trabalho intermitente, para compreender o comportamento 
do mercado de trabalho, sendo de extrema importância a continuidade do projeto de pesquisa, considerando que os dados locais do Estado do Pará, 
ainda estão sendo inseridos na plataforma do Observatório Nacional do Trabalho (ONMT).
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Título TOTALITARISMO E TERRORISMO: DIÁSPORA E CRIMES DE ATROCIDADE NO MUNDO MODERNO E CONTEMPORÂNEO

Docente orientador: SERGIO LUIZ VASCONCELOS DO VALE

RESUMO
Ao longo das últimas sete décadas, principalmente antes e após a segunda grade guerra mundial, que varreu negativamente a Europa e na qual o 
Brasil participou – muitos e variados foram os casos em que a humanidade se viu envolvida em atos totalitários e de desrespeito à dignidade da pessoa 
humana. Seja pelas ações de Governos instituídos, seja a partir da ação de grupos paraestatais, os atos de autoritarismo e de intolerância politica 
trouxeram graves consequências, como de fato ainda hoje trazem à população mundial. Quando se discorre sobre totalitarismo, não se deixa de falar 
dos crimes de atrocidade, que é consequência natural desse modelo de regime estatal. Da mesma forma ocorre com o terrorismo, o qual pode-se 
igualmente associar aos Estados autoritários, já que suas razões de existir pousam, tal como aqueles regimes, na intolerância, como também as 
consequências são iguais. Este estudo trata das escolhas humanas dentro de uma perspectiva jurídica e tem como foco debater sobre os regimes 
totalitários e o terrorismo, traçando um esboço sobre os motivos e consequências de tais práticas, assim como, um estudo dinâmico acerca dos fatos e 
ações que envolvem estes cenários de desrespeitos a direitos e garantias humanas. O trajeto metodológico para a empreitada se dá da seguinte 
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forma: quanto aos fins, a pesquisa será descritiva; quanto aos meios, bibliográfica e doutrinária – inclusive dialogando em determinado momento com 
a dogmática penal. Por ser então doutrinária, a abordagem será qualitativa e, por quantitativa também – principalmente pelo fato de se utilizar dados 
secundários. A especificidade da pesquisa visa tratar o binômio – totalitarismo e terrorismo – dentro de uma perspectiva teórico-histórico. No final, 
como resultado, visa-se apresentar para a sociedade brasileira – a partir de uma perspectiva local/amazônica – um estudo detalhado e atualizado, de 
como essas categorias se comportam nos dias de hoje considerando o atual mundo complexo e totalmente conectado.
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Título UMA ABORDAGEM TRIDIMENSIONAL DOS IMPACTOS DOS ACIDENTES DE TRABALHO NA SAÚDE DOS TRABALHADORES, NAS ORGANIZAÇÕES 
E NA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Docente orientador: NILSON JOSÉ GOMES BARROS

RESUMO
O projeto tem como objetivo abordar os impactos dos acidentes de trabalho na saúde dos trabalhadores, nas organizações e na previdência social, 
dimensionando e elencando esses impactos para produzir informações e conhecimentos científicos para a comunidade e para os discentes. 
Considerando as alterações inseridas na Reforma Trabalhista no tocante a reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de 
trabalho Considerando também os dados da OIT(Organização Internacional do Trabalho), que retratam que o Brasil está entre os países que mais 
apresentam riscos no meio ambiente de trabalho, mesmo com a nossa Constituição Federal, art.7º,incisoXXII  prevendo a melhoria das condições do 
trabalhador referente a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, bem como previsão das Normas 
Regulamentadoras. Entretanto, quando não ocorre o controle de tais riscos, temos como resultado, os impactos dos acidentes de trabalho em três 
dimensões:  os que afetam a saúde dos trabalhadores, com inúmeros índices de licenças e incapacidade laboral, e por consequência uma série de 
ações de reparação civil contra as organizações, e na sequência o impacto ocorre na onerosidade da Previdência Social com a concessão auxilio doença 
acidentário e aposentadorias por invalidez acidentária. Diante desse cenário, o projeto de pesquisa pretende fazer um levantamento das decisões dos 
processos, analisando os institutos do dano moral decorrente de acidentes de trabalho, destacando a responsabilidade civil do empregador, sob a 
ótica constitucional e infraconstitucional do Direito Comparado. O projeto é importante para a ciência, podendo contribuir com a produção e 
disseminação de dados sobre o campo de estudo com relação aos acidentes de trabalho. A metodologia utilizada será a análise bibliográfica, 
jurisprudencial, doutrinária, contemplando nesse interim, consultas em referências diversificadas, tanto da Justiça do Trabalho, que é competente 
para julgar os acidentes decorrentes da relação de trabalho, quanto da Justiça Federal no tocante as aposentadorias concedidas aos trabalhadores 
inválidos, com análise da Lei da Reforma Trabalhista, além de dados estatísticos dos órgãos de pesquisa da Previdência Social, DIEESE, CNAE. Quanto 
aos fins será exploratória e descritiva e quanto aos meios de investigação será de revisão bibliográfica de livros, artigos, sentenças e documentos sobre 
a ocorrência dos acidentes e sua reparação civil, elencando os impactos financeira no balanço patrimonial das empresas e suas implicações jurídicas. 
Com relação à pesquisa de decisões trabalhistas está caracterizada como escopo exploratório, e tem como objeto investigar e analisar dados 
quantitativos e qualitativos referentes a condenação por dano moral por acidente de trabalho. Ressalta-se que já está em construção o banco de 
dados com o universo de 500 decisões para levantamento e tratamento de dados estatísticos, para filtrar 20% das amostras das decisões, ou seja, 
serão selecionadas dessas 100 amostras, os dados fáticos jurídicos que serão valorados, para posterior interpretação de acordo com os objetivos do 
projeto, que se propõe analisar o período de 2014 a 2017, antes da Reforma Trabalhista e de 2017 a 2020, depois da Reforma trabalhista, com a 
apresentação de relatório parciais semestrais e um relatório no final da pesquisa, apresentando os resultados da análise já o tratamento dos dados, 
para que possamos compreender melhor a evolução do fenômeno da reparação civil. O resultado alcançado será disseminado para os discentes e para 
a comunidade acadêmica com palestras, artigos, servirá de base para produção de teses de conclusão de curso, dissertações de mestrado, com 
aprofundamento do estudo, uma vez que estamos diante de um modelo aberto de pesquisa, em permanente construção, mas que a prática e a 
pesquisa bibliográfica e de campo apontarão as potencialidades e limitações para trabalhos futuros.

E-mail: nilsonbarros10@yahoo.com.br

Aluno: Roberto Williams de Jesus Pereira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Nayara Maria Nobre de Menezes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rafael Rodrigues Lopes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Mariana Ramos Leal Rocha Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Comunicação Social

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

Docente orientador: ARCÂNGELA AUXILIADORA GUEDES DE SENA

RESUMO
A produção da materialidade audiovisual no Brasil, disposta em diferentes formatos e com diversidade de conteúdo é povoado por redes de memórias 
estabelecidas a partir de condições de possibilidades históricas, em vários discursos, ainda no século XVI, que insurgiam através da literatura ou de 
iconografia de viagens cheias de desdobramentos morais e filosóficos, em dispositivos como cartas, relatórios internos ou descrições de um modo de 
vida ideal para a sociedade àquela época. No contexto contemporâneo, a relação entre sociedade e mídia passa por transformações tecnológicas e de 
processos comunicacionais e atinge diretamente as representações e identidades dos grupos sociais, fazendo circular discursos nos espaços abertos 
pelas recentes tecnologias que convivem com as novas e tradicionais formas de produzir sentidos, evidenciando velhas e novas formas discursivas de 
visualidades sociais. As sociedades amazônicas são parte integrante desse cenário, inseridas nessa globalização. Não estão a parte do processo e 
também, ao mesmo tempo, parecem distanciar determinados aspectos, muito mais presentes no eixo sul e sudeste do País. Pretende-se desenvolver 
uma análise discursiva de produções audiovisuais em Belém e Ananindeua nos dispositivos analógicos e digitais e os discursos que circulam e 
possibilitam a identidade e a alteridade do povo da região. Tomaremos como base os conceitos de história descontínua e acontecimento, formulados 
por Michel Foucault, a partir da metodologia arquegenealógica, cunha pelo teórico, onde analisa-se nos discursos, as possibilidades de saber e poder. 
Quais são as práticas discursivas destas produções, seus movimentos de regularidades e dispersões e as redes de memórias dos sujeitos históricos que 
colocam em circulação os discursos comprometidos com o sistema colonial e suas atualizações. Minhas 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: arcângela.sena@estacio.br

Aluno: LUCAS ROCHA FREITAS Curso do aluno: Jornalismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: MARCELY BORGES DA SILVA Curso do aluno: Jornalismo Situação: PIBIC/IES

Aluno: MOISES VALENTE LIMA Curso do aluno: Jornalismo Situação: PIBIC/Voluntário
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Título ENTRE CURTIDAS, COMENTÁRIOS E COMPARTILHAMENOS: MEDIAÇÕES QUE CONFIGURAM AS RELAÇÕES ENTRE SUJEITOS E CONTEÚDOS 
MIDIÁTICOS

Docente orientador: ANA PAULA MENDES P. DE VILHENA

RESUMO
As múltiplas possibilidades de interação de hoje, deste mundo tecnnológico, que emergem com o desenvolvimento dos meios de comunicação, 
implicam novas formas de agir e de se relacionar no mundo atual – e daqui advém as curtidas, os comentários e compartilhamentos nas redes sociais. 
Nesta linha,   conteúdos midiáticos como séries, filmes, clipes musicais, novelas, reality shows, jogos, aplicativos mobile, youtubers, influenciadores 
digitais, conseguem obter sucesso e destacar temáticas e narrativas que se relacionam ao cotidiano de seus receptores, proporcionando, portanto, as 
projeções-identificações do telespectador frente ao mundo de representação. De tudo isto e em decorrência disto surge um indivíduo ativo, complexo, 
não passivo, protagonista, participante de uma produção social de sentido, que resignifica o conteúdo dos meios a partir de suas experiências 
culturais: um receptor-produtor, envolvido em uma teia social e cultural de significações, a partir da mediação tanto dos meios de comunicação como 
das práticas e dinâmicas socioculturais. Os processos de significação e os processos socioculturais atuam simultaneamente, criando uma dinâmica para 
a comunicação entre eles. A proposta deste projeto é compreender como os sujeitos atribuem novos significados às suas relações em sociedade, as 
quais surgem não somente a partir dos meios, mas também, e sobretudo, a partir da cultura como articuladora de sentidos. A metodologia se dará, 
além da bibliográfica, por meio da etnografia virtual, pesquisa, portanto, etnográfica, com aplicação de análise de sentimentos, planos de 
tagueamento e folksonomia. Será pesquisado, ainda, apoiado em realidades complexas e alinhada aos dias atuais, o universo do gênero de novel 
chinês ‘Wuxia’, o universo drag da série ‘Ru Paul’s Drag Race’, o universo da música ‘Sertaneja’ e ‘Funk’ no Brasil, e o universo dos perfis ‘Feminismo’, 
‘Página Feminista’ e ‘Projeto Eu Sou Minha’ no Instagram, com o objetivo de entender de que forma os processos de recepção dos sujeitos são 
mediados e reconfiguram a percepção de suas realidades.

E-mail: anapaula.vilhena@gmail.com

Aluno: LEONARDO BARATA AMARAL Curso do aluno: Publicidade e propaganda Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: MARCELO CÁSSIO CORRÊA DE LEITÃO JÚNIOR Curso do aluno: Jornalismo Situação: PIBIC/IES

Aluno: SOFIA OLIVEIRA LIRA Curso do aluno: Publicidade e propaganda Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: JEAN DA PAIXÃO GOMES Curso do aluno: Publicidade e propaganda Situação: PIBIC/Voluntário

Título FISIONOMIA URBANA E "ESTRANGEIRA" NA AMAZÔNIA: COMUNICAÇÃO E (RES)SIGNIFIÇÕES

Docente orientador: ENDERSON OLIVEIRA

RESUMO
Esta proposta é, de certo modo, um prolongamento das atividades realizadas pelo grupo de pesquisa desde 2017. Desta vez, após pesquisar sobre a 
relação de redes e práticas sociais e produção musical e nostalgia, proponho a observação de outro tipo de produção: imagética. Em um diálogo entre 
Comunicação, Cidade e Antropologia na Amazônia, nesta proposta observo de que modo Belém do Pará agrega uma série de referências estrangeiras 
e “estrangeirismos”, em especial em áreas consideradas “nobres” ou de “classe média”. Partindo da observação da comunicação visual e de uma 
etnografia de rua, neste projeto discuto ainda algumas possibilidades “estético-metodológicas” para se compreender estas relações partindo da 
análise de paisagens, passagens e pastiches e mesmo um possível “espírito de época”. Atento a este panorama, a pesquisa busca, então, investigar 
algumas possibilidades “estético-metodológicas” de se compreender estas relações, que envolvam Publicidade e Antropologia Visual e partam da 
análise de paisagens, passagens e pastiches e até mesmo outras categorias, como espírito de época.  O ponto de partida da pesquisa é a cidad de 
Belém. Belém foi fundada pelos portugueses em 12 de janeiro de 1616, segundo a historiografia oficial. Era chamada Mairi (ROCQUE, 2001, p. 12), na 
língua tupinambá da tribo de mesmo nome que compunha a população da região, mas em homenagem à sua – na época – “pátria-mãe”. Após a 
invasão lusitana, foi batizada “Feliz Lusitânia” pelo capitão português Francisco Caldeira de Castelo Branco, o responsável pela comitiva que saiu de 
São Luís e se dirigiu para a região que hoje é a capital paraense. A vinda dos portugueses para a região foi provocada pela necessidade de marcar e 
demarcar o território brasileiro, garantindo assim sua posse, como afirmam alguns autores ao reconhecerem que a grande motivação para a fundação 
da cidade foi econômica (CRUZ, 1973, p.13). Assim, garantir o domínio de uma região com localização privilegiada e repleta de importantes recursos 
naturais até então nem ao menos totalmente conhecidos, fazia-se necessário. O primeiro passo, deste modo, foi a construção para proteger a cidade 
(na verdade, os colonizadores) de uma fortaleza militar, o “Forte do Presépio”, até hoje considerado um dos “pontos turísticos” da capital paraense. A 
pesquisa dialoga com o método histórico e será realizada mediante uma abordage descritiva. Os resultados devem caminhar para responder o 
respectivo problema contido no projeto.

E-mail: enderson.oliveira12@gmail.com

Aluno: JOÃO MARIA DA SILVA NEVES NETO Curso do aluno: Jornalismo Situação: PIBIC/IES

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título CO-CRIAÇÃO DE VALOR NA CADEIA PRODUTIVA DO MERCADO DE TURISMO GASTRONÔMICO NA ILHA DO COMBU

Docente orientador: KEILA REGINA MOTA NEGRÃO

RESUMO
A pesquisa envolve uma discussão sobre mercado – e um dos setores que mais cresce na Regiao Amazônica – região com mais de 25 milhões de 
pessoas e nove estados e que compõe mais de 60% do território brasileiro. Então, este estudo se propõe a analisa o processo de co-criação de valor na 
cadeia produtiva do mercado de turismo gastronômico na Ilha do Combu. Desde o ano de 2015, quando Belém recebeu o título de Cidade Criativa da 
Gastronomia, concedido pela Unesco (UNESCO, 2015), a capital paraense passou a registar um fluxo maior de visitantes na região, e um dos destinos 
turísticos da gastronomia local é a Ilha do Combu. Os restaurantes localizados na Ilha do Combu possuem um conjunto de recursos disponíveis a todas 
as empresas (matérias primas, mão de obra qualificada, recursos financeiros, etc), todavia, muitos desses recursos são de difícil valoração 
(ingredientes diferenciados, modo de preparo, origem das receitas, etc.), nesse sentido, esta pesquisa busca responder as seguintes questões de 
pesquisa: como ocorre os processos de co-criação de valor no mercado de turismo gastronômico na Ilha do Combu? e quais modelos de gestão 
estratégica estão presentes nos principais elos da cadeia de valor do turismo gastronômico da Ilha do Combu? Para responder a esse questionamento, 
o objetivo geral deste estudo é analisar os processos de co-criação de valor no mercado de gastronômico da Ilha do Combu, identificando os modelos 
de gestão estratégica presentes nos principais elos da cadeia produtiva. Pretende-se desenvolver a pesquisa usando a Visão Baseada em Recursos 
(VBR) como base teórica, desenvolvendo o percurso metodológico em cinco etapas: estudo exploratório e documental; bibliometria; estudo multicaso 
nos restaurantes da Ilha do Combu; pesquisa survey com os clientes do restaurantes; e processos de valoração dos ativos territoriais. Entende-se que a 
pesquisa pode trazer resultados importantes para o mercado de gastronomia da Região Amazônica, fundamentalmente o Estado do Pará, estado que 
tem mais de 3 milhões de habitantes.

E-mail: keilanegrao@yahoo.com.br

Aluno: VICTORIA MIRANDA PINHEIRO Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: FERNANDO HENRIQUE FURTADO FILHO Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
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Aluno: BRUNO AFONSO DE MORAES ROSA Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: ROSILENE LEAL PEREIRA Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Título O REAPROVEITAMENTO DO ÓLEO COMO CONTRIBUIÇÃO PARA REDUÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE RENDA

Docente orientador: KLÊNER KLENI COSTA BRYTO

RESUMO
O projeto trabalha a questão da sustentabilidade produtiva amazônica – uma região peculiar em sua relação complexa de economia e meio ambiente. 
O fato inicial é que não há mais o que se discutir, no que se refere ao convencimento e aceitação de que uma das grandes preocupações, no que tange 
às questões ambientais. É um trabalho voltado para a destinação dos resíduos produzidos pela sociedade em geral e, especialmente pelas empresas, 
diariamente em todo o planeta. No Brasil o assunto é completo e a política nacional de resídios sólidos já dá um encaminhamento do que pode e deve 
ser feito após o descarte. Na Amazônia, região de nove estados e mais de vinte e cinco melhões de pessoas, o tema não é menos complexos – tema 
que vai além da conservação ambiental. De forma específica, este trabalho está direcionado para a questão do descarte inadequado do óleo de 
cozinha, provocando inexoravelmente, inúmeros problemas, dentre os quais cita-se a agressão ao ecossistema aquático, bem como a 
impermeabilização do solo e obstrução das galerias de esgoto nas grandes cidades. A crescente importância da preservação ambiental e da incessante 
busca por vantagens competitivas pelas empresas mostra a evidente relevância da avaliação da logística reversa do óleo de cozinha usado. Assim, este 
trabalho explora os métodos mais comumente usados por algumas organizações, apontando possibilidades de reutilização e reinserção do mesmo no 
processo produtivo, contribuindo como fonte de renda de cooperativas e / ou comunidades mais carentes da região metropolitanea de Belém. A 
pesquisa é descritiva de abordagem qualitativa. O ponto de partida é a pesquisa bibliográfica – considerada a mãe de todas as pesquisas.  Também 
haverá apropriação de dados secundários – dados de governo federal (principalmente ministérios, autarquias federais que trabalham a temática) e  e 
estaduais, principalmente.  O resultado que se busta é uma contribuição social envolvendo a questão ambiental e de forma o tratamento correto de 
resíduos pode rebater positivamente na sociedade.

E-mail: klener.bryto@estacio.br

Aluno: SARA DE LEMOS FERREIRA LEITE Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: LEANDRO ALMEIDA DE JESUS Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: CARLA EDIANE DOS SANTOS BEZERRA Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação

Título APLICAÇÕES DE METODOLOGIAS ATIVAS E APRENDIZAGEM CRIATIVA PARA AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS EM AMBIENTE DE 
VULNERABILIDADE EDUCACIONAL

Docente orientador: ALEXANDRE M. MELO DA SILVA

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

E-mail: alexmmelo@gmail.com

Aluno: MARCIO JHONATAN LOPES SALES Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: JEAN ROGER BIOCHE BELEZA Curso do aluno: Redes de Computadores Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: ANDREZA DE LIMA ARAGÃO Curso do aluno: Redes de Computadores Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título A MEDIAÇÃO COMO MÉTODO PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS EM UM NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA

Docente orientador: Cassiane Echevenguá dos Santos Amaral

RESUMO
Política Nacional de Resolução de Conflitos apregoa a implantação de programas por todos os órgãos do Poder Judiciário e por entidades públicas e 
privadas parceiras, inclusive universidades e instituições de ensino. A mediação é um procedimento para resolução de controvérsias. Enquadra-se 
como um dos métodos alternativos à clássica litigância no judiciário - uma ADR (Alternative/ Amicable Dispute Resolution). Consiste num terceiro 
imparcial (mediador) assistindo e conduzindo duas ou mais partes negociantes a identificarem os pontos de conflito para que possam, posteriormente 
e de forma mútua, desenvolver propostas que ponham fim ao conflito. O termo mediação origina-se do latim mediare, que significa intervir, mediar.  
Consiste em um meio de auto composição na solução de litígios, um processo com lastro multidisciplinar, envolvendo as mais distintas áreas como a 
Psicologia, Administração, Direito, Matemática, Comunicação, entre outras. Trata-se de um procedimento que objetiva aproximar os interessados, 
através da ajuda de um terceiro - o mediador, para que estes conversem e construam uma solução eficaz para o conflito. Busca-se reunir os litigantes, 
a fim de levantar as controvérsias existentes, facilitando a comunicação entre eles. Demonstra-se que o conflito não é algo negativo, mas que é natural 
e extremamente positivo, uma vez que conduz as partes ao progresso, aprimorando as relações interpessoais e sociais. Atualmente o poder judiciário 
não comporta as demandas referentes às ações judiciais e por esse motivo o Conselho Nacional de Justiça atualmente vem atuando fortemente junto 
ao Poder Judiciário em ações conjuntas para diminuir e otimizar o tempo das ações demandadas em juízo, e com isso, tornar mais rápidas e eficazes as 
decisões judiciais. Há de se perceber que atualmente os processos se estendem por longos prazos no Poder Judiciário e muitas, ações não podem ficar 
à mercê do tempo. Hoje a grande tendência na sociedade é a busca de solução pacífica de conflitos, haja vista que há um grande desgaste psicológico 
ao acionar o Poder Judiciário, e nesse sentido, dois termos jurídicos utilizados (mediação e conciliação) são imprescindíveis para a solução pacífica de 
conflitos. O presente projeto de iniciação científica visa a criação, regulamentação e reconhecimento de um serviço de mediação de conflitos (SMCC) 
no Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da Faculdade Estácio do Rio Grande do Sul (ESTACIO FARGS).

E-mail: cassiane.amaral@estacio.br

Aluno: Iamar Anita da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título AS NOVAS TENDÊNCIAS DO PROCESSO PENAL BRASILEIRO: A COLABORAÇÃO PREMIADA

Docente orientador: Iris Saraiva Russowsky

RESUMO
Na ciência penal, ao falar-se de tipos/espécies de crime, tem-se a possibilidade de uma subdivisão: os crimes de natureza econômica ou lucrativo, que 
são, por exemplo, o furto, roubo, extorsão, usurpação, apropriação indébita, estelionato, receptação, crimes contra a propriedade imaterial, contra a 
fé pública, contra a administração pública, tráfico de entorpecentes, etc., ou seja, todos aqueles que tem motivação econômica; e os crimes de 
natureza não-econômica ou não-lucrativo, dentro dos quais listaríamos o homicídio, estupro, abuso de poder, tortura, entre outros, sendo aqueles 
crimes que não têm como principal objetivo o ganho pecuniário, são os crimes denominados “de sangue”.  Ainda, no estudo das ciências 
criminológicas algumas teorias buscam explicar as razões que levam o sujeito à delinquência. Existe uma teoria que toma como centro das motivações 
criminógenas uma característica biológica do indivíduo que se mostra capaz de gerar a criminalidade, o comportamento criminológico é explicado a 
partir de anomalias biológicas que determinariam a conduta humana, sendo, nesse caso, criminalidade sinônimo de doença, sendo o principal 
representante dessa direção criminológica Lombroso. Por outro lado, desenvolveu-se uma outra teoria, a qual buscou justificativas para a 
criminalidade praticada por pessoas pertencentes a uma posição social alta dentro da sociedade, uma criminologia econômica, estudando um outro 
tipo de criminoso: o criminoso do colarinho branco, caracterizado por ser um cidadão respeitável de forma geral que acaba cometendo crimes com 
objetivo de lucro, sendo o seu principal estudioso Edwin Sutherland. O instituto do direito processual penal negocial vem modificar a forma de pensar 
e as balizas até então construídas pelo processo penal brasileiro. Dentro dos institutos decorrentes desse novo processo penal tem-se a colaboração 
premiada, instituto que ganhou espaço a partir do caso Mensalão e se desenvolveu muito a partir da Operação Lava Jato. Em razão desse espaço 
adquirido pelo instituto de forma rápida no ordenamento jurídico brasileiro, leis tiveram que ser elaboradas e a jurisprudência teve que desenvolver 
um papel fundamental nessa construção. É possível observar a atuação dos juízes e tribunais limitando ou expandindo o instituto, sempre tomando 
por bases o dispositivo legal. Contudo, o instituto, que ainda se encontra em construção, deve ser analisado e os inúmeros acordos firmados no 
ordenamento brasileiro, principalmente na operação Lava Jato devem ser analisados com o intuito de fomentar-se uma maior segurança jurídica, 
garantindo ao colaborador que o benefício dado a um determinado colaborador não será para ele negado.
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Aluno: Mathias Ramiro Nogueira Antunes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Joannes Spiering Pires Dametto Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Itamar Rodrigues de Lima Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título DIREITO EDUCACIONAL NA PROMOÇÃO DO SUJEITO DE DIREITO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, O AMBIENTE LABORAL E O DANO 
EXISTENCIAL (DIREITO, EDUCAÇÃO E TRABALHO)

Docente orientador: Patrícia Fontes Marçal

RESUMO
O Tema Direito Educacional na Promoção do Sujeito de Direitos para a Qualificação Profissional, o Ambiente Laboral e o Dano Existencial se faz 
necessário uma pesquisa aprofundada devido ao fato de se tratar de um estudo novo tendo em vista que as academias pouco têm se manifestado 
sobre o artigo 205 e seguintes da Constituição Federal e, desta forma a falta deste conhecimento e estudo sobre os preceitos citados tem causado 
(des) informação sobre o real significado do pleno desenvolvimento da pessoa humana, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. Com isso o ambiente laboral tem sido em alguns momentos nocivo ao trabalhador e prejudicial às empresas, causando doenças como o dano 
existencial que obstaculiza todos os pilares apregoados constitucionalmente. Justifica-se o projeto tendo em vista a aplicabilidade do artigo 
supramencionado e sua efetiva constatação nas escolas do país e seu impacto nos ambientes laborais. Os objetivos a serem alcançados são estudar o 
artigo pátrio máximo, elaborar leituras sobre o tema, buscar jurisprudência para a compreensão do entendimento dos magistrados brasileiros. A 
metodologia a ser utilizada é a bibliográfica, documental e empírica. Serão utilizados os estudos da legislação, doutrinas, jurisprudência, teorias 
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interdisciplinares. Para a pesquisa bibliográfica serão feitas leituras seletivas, critica e reflexiva sobre o tema. Utilizaremos o método da 
legisjurisprudência, proposto por Wintgens que nos permitirá uma avaliação do sistema normativo brasileiro de garantia do direito à educação e o 
impacto no ambiente do trabalho. O conceito de proteção e promoção merecem uma atenção devido ao fato de que por longos anos a educação se 
manteve precarizada servindo apenas para a inserção de jovens nas escolas para os livrarem da vulnerabilidade das ruas. Esse não é o apregoado 
constitucionalmente. A educação deve ser provida pelo Estado em parceria com instituições privadas e devem atender os ditames constitucionais e 
legais.

Aluno: Manoel Blembeel Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Rita de Cássia Boeira Campos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Yasmin Nizar Farah Mahmud Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título CARACTERIZAÇÃO ÓPTICA E MICROESTRUTURAL DE MATERIAIS DE ENGENHARIA

Docente orientador: André Felipe da Silva Guedes

RESUMO
A Utilização de diferentes classes de materiais poliméricos na indústria de eletroeletrônicos tem aumentado o interesse na pesquisa e 
desenvolvimento de novos materiais aplicados neste campo de pesquisa. Área de Pesquisa de Materiais Inovadores e Sustentáveis, objeto de estudo 
no Grupo de Pesquisa em Engenharia e Tecnologias Avançadas Faculdade Estácio do Rio Grande do Sul, tem sido amplamente debatida atualmente em 
diversas áreas do conhecimento humano, sendo promissoras futuramente para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Usualmente esses 
materiais poliméricos são aplicados ao desenvolvimento de dispositivos eletrônicos orgânicos com o objetivo de substituir a tecnologia planar de silício 
e são atualmente alvo de ampla pesquisa investigatória de seus parâmetros elétricos e ópticos. Nesse sentido, este projeto de pesquisa apresenta-se 
como estratégico para a Indústria Brasileira, sendo fundamental que haja o incentivo a pesquisa, desenvolvimento e inovação nesta área. A partir dos 
resultados obtidos com esta pesquisa serão formados recursos humanos qualificados em áreas multidisciplinares que envolvam a aplicação de técnicas 
de caracterização óptica de baixo custo. Usualmente os materiais poliméricos são empregados na fabricação de diversos tipos de materiais plásticos, 
entretanto suas aplicações não se restringem somente a esta área de estudo. Há um amplo campo de pesquisa sobre os materiais poliméricos 
dopados com elementos condutores, que ao se modificarem transformam-se em materiais orgânicos semicondutores. Estes novos materiais orgânicos 
semicondutores começam a ser amplamente aplicados em diferentes áreas tecnológicas e serão alvo deste projeto de pesquisa. Portanto, os 
resultados a serem obtidos no desenvolvimento deste projeto abrangem um amplo contexto, podendo ser aplicado em várias áreas e setores da 
atividade humana, tais como: indústria eletroeletrônica, medicina, indústria, engenharia, eletrônica, mecatrônica, microeletrônica entre outras 
possibilidades. Encontram-se no mercado, atualmente, os primeiros produtos eletrônicos plásticos, conhecidos comercialmente como baterias 
orgânicas, janelas inteligentes, OLED’s, OPLED’s, display’s, entre outros. Para a concepção destes dispositivos faz-se necessário um estudo do 
comportamento microestrutural desses materiais quando submetidos a diferentes tipos de dopagem química. Neste projeto propõe-se a análise 
espectroscópica e de microscopia óptica, de filmes finos poliméricos preparados e modificados por dopagem química.
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Aluno: Rodrigo Moisinho Krischke Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBITI/CNPq
Aluno: Michele Gabriela Martins Machado Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBITI/CNPq

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

Título REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ATRAVÉS DO ARDUINO

Docente orientador: Rubia Medianeira Denardi

RESUMO
Nos dias atuais se fala muito em Sustentabilidade e em como as empresas devem lidar com as demandas que envolvem Responsabilidade Social e 
Ambiental. A sustentabilidade nada mais é do que o planejamento por parte das corporações para que sejam consumidos recursos com eficiência e 
responsabilidade, pela gestão dos impactos no meio ambiente, pelo estabelecimento de uma relação harmoniosa com os funcionários, pela geração 
de riqueza com menor dano am¬biental e social e pela prestação de contas a todas as classes relacionadas. Segundo CIOFI (2010) a sustentabilidade 
abrange as áreas de: Governança Corporativa – que representa a administração das corporações em meio a acionistas, empregados, conselhos de 
administra¬ção por meio de práticas de transparência e ética, garantindo a continuidade do negócio; Responsabilidade Social – se relaciona 
diretamente com empregados e comunidade, transformando a empresa em um cidadão; Responsabilidade Ambiental - que reza uma harmonia entre 
a corporação e o meio ambiente. Segundo ALMEIDA (2015) a ONU define o desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento que satisfaz as 
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações em satisfazerem suas próprias necessidades. Desenvolver 
sus¬tentavelmente significa promover o desenvolvimento econômico concomitan¬temente à preservação do meio ambiente e relações justas de 
trabalho. O termo desenvolvimento sustentável define como práticas empresariais sustentáveis aquelas que conseguem oferecer produtos e serviços 
que satisfaçam as neces¬sidades de seus clientes e gerem valor aos acionistas, sem comprometer a conti¬nuidade da sociedade e dos ecossistemas 
conectado às suas operações. A população mundial cresceu de forma acelerada e com isso a exploração dos recursos naturais, muitas vezes de forma 
indevida, também aumentou muito para poder sustentar essa população. A exploração dos recursos naturais, de forma abusiva e indevida, vem 
causando efeitos catastróficos ao meio ambiente. Um exemplo disso é o Aquecimento Global, que, segundo o Ministério do Meio Ambiente (2012), é 
detectado no aumento da temperatura média global do ar e dos oceanos, no derretimento generalizado da neve e do gelo, e na elevação do nível do 
mar, não podendo mais ser negado. Ao passo que as mudanças do clima no passado decorreram de fenômenos naturais, a maior parte da atual 
mudança do clima, particularmente nos últimos 50 anos, é atribuída às atividades humanas. Considerando as atividades humanas e em como elas 
impactam no dia a dia das empresas, o projeto de pesquisa, dentro do tema Sustentabilidade Empresarial (economia, sociedade e ambiente) se 
justifica pela intenção de que seus artefatos resultem em economia de recursos ambientais e econômicos. Pensando na sustentabilidade empresarial, 
que se dá através da integração entre os desempenhos econômico, ecológico e social de uma empresa, este projeto Redução de Consumo de Energia 
através do Arduino tem como objetivo desenvolver um programa para obter e controlar a temperatura ambiente ajustando a temperatura do ar 
condicionado conforme a configuração do usuário. Ajustar e controlar a temperatura torna possível a redução de custos e de consumo de energia, 
gerando de forma sustentável a preservação dos recursos ambientais. Para esse projeto serão estudados conceitos de sustentabilidade, tecnologia 
Arduino, sensores e programação para que sejam possíveis a leitura e o controle da temperatura do ambiente e dos aparelhos de ar condicionado.
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Aluno: Leonardo Silva Araujo Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBITI/Voluntário
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Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título PLATAFORMA DE PROTOTIPAGEM ELETRÔNICA DE CÓDIGO ABERTO APLICADA EM ENGENHARIA
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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. A grande quantidade de dados, aliada à rapidez exigida para que as novas informações sejam geradas e distribuídas, abre caminho 
para o processamento automático desses dados. As informações extraídas da sequência de vídeos são utilizadas das mais variadas formas. A geração 
de estatísticas, classificação, reconhecimento de pessoas ou objetos são alguns exemplos de aplicações presentadas pelos algoritmos dedicados 
inseridos em sistemas embarcados. Na Engenhara de Produção e na própria indústria, o processamento de sinais é utilizado na inspeção de qualidade 
de produtos, verificando suas irregularidades e se estas estão dentro da tolerância aceitável, em acordo com as normas de qualidade. Além disso, a 
indústria apresenta carência de tecnologia nacional na automação de seus processos, aliada ao processamento de imagens, tais como reconhecimento 
de padrões, controle de nível e biometria. Neste projeto propõe-se a utilização de plataforma de prototipagem eletrônica de código aberta aplicada 
em engenharia para a instrumentação de rastreabilidade, reconhecimento e caracterização de amostras.
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Título ANÁLISE ELETROMIOGRÁFICA DE PONTOS GATILHOS MIOFACIAIS APÓS APLICAÇÃO DA MICRO ELETRÓLISIS PERCUTÂNEA -MEP

Docente orientador: Rodrigo Marcel Valentim da Silva

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

Docente orientador: Rodrigo Marcel Valentim da Silva

RESUMO
A flacidez muscular é provocada pela diminuição do tônus muscular, se os mesmos não são solicitados, as fibras musculares ficam hipotônicas, e 
menos firmes, esta flacidez atua diretamente nos tecidos adjacentes, causando assim perda da "intimidade" entre os tecidos, facilitando o acúmulo de 
gorduras em áreas flácidas e atinge a maioria das mulheres as quais buscam os métodos e técnicas da área de fisioterapia dermatofuncional. Por outro 
lado, verifica-se a flacidez cutânea que consiste na perda da função do colágeno, deixando o tecido amolecido e sem firmeza. Um dos recursos que a 
medicina estética disponibiliza para a tal, é a radiofrequência, um tipo de corrente de alta frequência que gera calor por conversão, atingindo 
profundamente as camadas tissulares promovendo a oxigenação, nutrição e vasodilatação dos tecidos, mantendo a superfície resfriada e protegida, 
ocasionando a contração das fibras colágenas existentes e estimulando a formação de novas fibras, tornando-as mais eficientes na sustentação da 
pele. A modulação do colágeno é uma reposta que permite uma reorganização das fibras, o que se torna uma alternativa útil no tratamento da 
flacidez, visto que minimiza a fibrose preexistente, reorganiza uma produção de colágeno novo e alinhado e aumenta a circulação. Outro recurso no 
tratamento da flacidez é bandagem funcional, uma bandagem terapêutico sendo um método não invasivo e confortável, cujos efeitos fisiológicos, 
teoricamente, derivam dos estímulos táteis gerados pelo tensionamento da bandagem sobre a pele. Esse estudo tem como objetivo observar os 
efeitos da radiofrequência associado à bandagem funcional no tratamento da flacidez muscular. Participarão deste estudo 30 sujeitos saudáveis que 
apresentem flacidez muscular na região glútea, onde serão divididas de forma aleatória em três grupos de dez indivíduos - um grupo experimental 
com aplicações de duas vezes na semana, grupo controle I com uma aplicação por semana e o grupo controle II com duas aplicações semanais. O 
tratamento de ambos totaliza oito sessões e a avaliação será por meio do questionário de flacidez e fotogrametria. Será realizada a comparação entre 
as respostas iniciais e finais, observando-se umas possíveis alterações do uso isolado ou combinado das técnicas. Espera-se que a utilização da 
bandagem funcional com a radiofrequência promoverá a redução da flacidez muscular na região glútea do sexo feminino.
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Título O RELACIONAMENTO INTERGERACIONAL: UM ESTUDO A PARTIR DA PERSPECTIVA DE ADOLESCENTES, FAMILIARES E IDOSOS

Docente orientador: Marizeth Antunes Barros

RESUMO
O crescente número de idosos na sociedade juntamente com o aumento das denúncias de violência contra a pessoa idosa traz a necessidade de mais 
estudos junto a essa parcela da população. A maioria dos casos de violência contra o idoso é praticada por pessoas próximas, sendo esses agressores 
filhos e netos da vítima. Tal constatação justifica a necessidade de estudos sobre a temática, para que se possa propor ações que desencorajem as 
práticas de violência contra os idosos. Essa desvalorização do idoso na sociedade e a necessidade de se buscar alternativas para a superação dos 
conflitos intergeracionais são os impulsionadores para o desenvolvimento deste estudo, na busca pela identificação das dificuldades e formas para 
superá-las, fazendo com que haja uma melhoraria no relacionamento entre essas gerações. O Estatuto do idoso (Lei 10.741/2003) estabelece os 
direitos dos idosos e as responsabilidades da família, sociedade e Estado no cuidado da pessoa idosa e mesmo com 15 anos desta Lei, os direitos dos 
idosos continuam sendo desrespeitados. O objetivo deste estudo é analisar o relacionamento intergeracional a partir da percepção de adolescentes e 
familiares de idosos de uma escola pública, usuários idosos e familiares do CRAS Nova Parnamirim-RN e idosos atendidos em um dos CREAS de 
Parnamirim-RN. Busca-se também verificar as ocorrências de violação de direitos no CRAS e CREAS e identificar as dificuldades existentes no 
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relacionamento entre adolescentes e idosos A pesquisa exploratória-descritiva, de abordagem quanti-qualitativa terá como instrumentos de coleta de 
dados a pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas com idosos, familiares e adolescentes (idosos atendidos no CRAS, CREAS – familiares e 
adolescentes de alunos de uma escola pública de Natal-RN). O tratamento dos dados será realizado por meio da análise de conteúdo, organizando-se 
os dados em categorias de análise. Espera-se como resultados da pesquisa: conhecer as dificuldades que permeiam o relacionamento intergeracional, 
sendo possível delinear ações interventivas junto às famílias no intuito de reduzir o número de violação de direitos dos idosos, viabilizar soluções que 
melhorem o relacionamento entre gerações, trazendo qualidade de vida para idosos e familiares.

Aluno: Emily Danielle Sales Bezerra Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário
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Título VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ENTOMOLÓGICA DAS ARBOVIROSES DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA EM UM MUNICÍPIO DA BAHIA

Docente orientador: JULIANA NASCIMENTO ANDRADE

RESUMO
O Brasil vem vivenciando nos últimos anos a necessidade de ações intersetoriais contra a tríplice epidemia de Zika, Dengue e Chikungunya, decorrente 
do vírus transmitido pelo Aedes aegypti. O risco de morte associado a Zika, às condições psico-sociais-biológicas aliadas aos pacientes com 
Chikungunya e as consequências sociais e econômicas decorrentes dos casos de microcefalia são profundas e ainda motivos de preocupação na saúde 
pública. O aumento de criadouros e depósitos com a presença do mosquito em seus estádios evolutivos vem de encontro ao insucesso das medidas 
preventivas utilizadas no controle vetorial, que aliado à baixa participação da população e a inadequação das estratégias de comunicação têm 
resultado, também, em pequena adesão à mobilização das populações no sentido de manter o ambiente livre de focos do mosquito. O projeto 
Identificação, Mapeamento e Análise de Áreas Prioritárias para Vigilância e Controle de Arboviroses Transmitidas pelo Aedes aegypti (Culicidae) em um 
Município da Bahia apresenta um caráter de pesquisa, que busca entender o cenário do município de Feira de Santana no que tange ao risco 
epidemiológico de surgimento de áreas com novos casos de arboviroses, cenário vivido com intensidade nos anos de 2009, 2012, 2015 e 2016, e 
através de mapeamento dar subsídios para que o trabalho intersetorial entre Atenção Básica, Controle Vetorial de Campo e Vigilância dos Casos 
Humanos seja mais eficiente e contribua para a intervenção na saúde do município com a redução do número de indivíduos doentes. Dessa forma, o 
objetivo desse trabalho é caracterizar as áreas de potencial risco de transmissão junto à comunidade acadêmica e profissionais de saúde do município 
estimulando estratégias assertivas no controle do vetor. A metodologia será desenvolvida a partir do treinamento do aluno para desenvolver 
habilidade na interpretação de relatórios do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), usar ferramentas de distribuição territorial 
como o Programa BachGeo, QGIS e o Google Earth, realizar tratamento dos dados em forma de mapas via satélite e desenvolver trabalhos educativos 
com a comunidade e profissionais de saúde, atividades efetuadas pelo discente com supervisão da professora e participação em eventos científicos. 
Como resultados esperados pretende-se incentivar uma visão crítica no discente; promover o contato do discente com o ambiente do SUS; sensibilizar 
os indivíduos da comunidade para os riscos; mapear as áreas de risco para arboviroses e buscar apoio no desenvolvimento de ações assertivas para o 
controle desses agravos e incentivar o uso de ferramentas inovadoras mais seletivas e ambientalmente seguras que possam ser integradas ao sistema 
de controle do Aedes aegypti, vetor da dengue, Zika e Chikungunya. Assim, é possível estreitar os laços de parceria institucional entre setores de saúde 
do município, entre a comunidade de Feira de Santana e a Faculdade Estácio de Feira de Santana, permitindo que as ações desenvolvidas pelos 
discentes e docentes possam ter uma contribuição social e científica.
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Aluno: Marcos Vinicius dos Santos Silva Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Milena dos Santos Lessa Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título A INFLUÊNCIA DA PERIODONTITE MEDIADA PELA ANEMIA MATERNA  NO BAIXO PESO AO NASCER

Docente orientador: GÉSSICA SANTANA ORRICO

RESUMO
O baixo peso ao nascer é caracterizado quando um recém-nascido nasce com peso inferior a 2.500g. Essa condição, tem sido, ao longo dos anos, um 
problema de grande relevância na área da saúde pública, devido ao seu potencial em determinar efeitos deletérios. Já a periodontite, se caracteriza 
pela infecção no tecido periodontal resultante do acúmulo do biofilme bacteriano na superfície externa do dente, que atuaria de forma sinérgica na 
produção de mediadores inflamatórios e estes, por sua vez, levariam a indução do baixo peso ao nascer. Ressalta-se que a prevalência do baixo peso 
ao nascer, no Brasil, está em torno de 8% e no Nordeste esta medida é semelhante, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde no ano de 2017. 
Cerca de 50% dos determinantes para esse desfecho gestacional indesejável, ainda permanece desconhecido. Dentre os fatores associados ao referido 
evento, destacam-se desde as características biológicas até as condições socioeconômicas e culturais das gestantes. OBJETIVO: Investigar a associação 
entre a periodontite e o baixo peso ao nascer em gestantes usuárias do serviço público de saúde no município de Feira de Santana (BA). MÉTODOS: 
Estudo longitudinal, do tipo coorte, com gestantes e seus nascidos vivos que realizarão acompanhamento pré-natal em Unidades de Saúde da Família 
no município de Feira de Santana, Bahia, Brasil. Inicialmente, as gestantes serão informadas dos objetivos desse estudo e convidadas a participar da 
pesquisa, conforme critérios de elegibilidade. Quando a resposta for afirmativa, a gestante assinará o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 
responderá o formulário estruturado de acordo com a resolução 466/12. As gestantes serão classificadas quanto ao diagnóstico de periodontite, 
conforme dois critérios de GOMES-FILHO et al., 2005 e 2007 e PAGE & EKE, 2007 e 2012.  As crianças, com menos de 2500g, serão consideradas de 
baixo peso (OMS, 2005). A associação entre a periodontite e o baixo peso ao nascer será avaliada mediante análise de regressão logística não 
condicional utilizando-se a estratégia backward, por meio da Odds Ratio bruta e ajustada com respectivo intervalo de confiança (IC) de 95%.
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Aluno: Cláudia Oliveira dos Santos Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maria do Carmo Pereira Rosa Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Francismary dos Santos de Brito Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Lohrrane Gabrielle Silva Pereira Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISVAN) NA POPULAÇÃO MATERNO-INFATIL DA BAHIA: COBERTURA, ESTADO 
NUTRICIONAL E CONSUMO ALIMENTAR DOS DADOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

Docente orientador: CINTHIA SOARES LISBOA

RESUMO
O propósito da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) é melhorar as condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira. 
A vigilância alimentar e nutricional, terceira diretriz da PNAN, refere-se à coleta, análise e interpretação de dados sobre o estado nutricional e as 
práticas alimentares dos indivíduos e, especificamente das crianças menores de 24 meses, sobre a prevalência de aleitamento materno (AM) e 
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aleitamento materno exclusivo (AME), introdução da alimentação complementar (AC) e, também, a qualidade da alimentação quanto à presença de 
frutas e hortaliças, sódio, gorduras e açúcares simples. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) tem como principal objetivo monitorar 
o estado nutricional e as características do consumo alimentar dos indivíduos atendidos pelo Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde (MS) 
preconiza a vigilância tanto no nível coletivo como no individual, já que em ambos são necessárias decisões e ações imediatas voltadas à reversão do 
agravo encontrado. No nível coletivo, as ações podem apresentar um tempo maior para serem implementadas, enquanto que no individual ocorre 
quase que imediatamente após a identificação do agravo, já que o Sistema informatizado possibilita a análise, a interpretação e a localização exata do 
indivíduo, possibilitando a atuação das equipes de Saúde da Família (ESF). A presente investigação é relevante para saúde pública, na área de saúde 
materno-infantil, visto que estudos que retratam o SISVAN e suas variáveis são importantes para um maior e melhor conhecimento científico sobre a 
temática no contexto nutricional do estado da Bahia. Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa é descrever e analisar os indicadores do Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) na população materno-infantil da Bahia. Trata-se de estudo transversal, descritivo, de análise quantitativa, 
retrospectivo, com utilização de dados secundários, com gestantes e crianças acompanhadas pelo SISVAN do MS atendidas na atenção primária à 
saúde do SUS nos últimos cinco anos no Estado Bahia, Brasil. Esses estudos, que combinam bases de dados referentes a grandes populações, em geral 
são mais rápidos e baratos do que aqueles em que o indivíduo é a unidade de análise. Nesta pesquisa, o banco de dados utilizado é o SISVAN Web do 
Estado da Bahia.

Aluno: Alne Ramos Ferreira Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Sarah Cerqueira de Souza Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título O DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DAS DECISÕES JUDICIAIS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FACE AO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL DE 2015

Docente orientador: Belmiro V. Santana Fernandes

RESUMO
A presente pesquisa tem por propósito analisar o dever de fundamentação de decisões judiciais de caráter exauriente no âmbito dos Juizados 
Especiais Cíveis do Estado da Bahia, no confronto entre as disposições do artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, diante dos princípios da 
simplicidade e informalidade que orientam os julgamentos em sede de juizados. Como metodologia, os pesquisadores analisarão sentenças da 
primeira instância e acórdãos das Turmas Recursais, verificando os parâmetros e situações jurídicas nas quais as decisões judiciais, no âmbito dos 
juizados, se inclinaram em prol de um critério de maior ou menor fundamentação. A pesquisa, ao final, em sede de relatório, verificará como o artigo 
489, § 1º, do Código de Processo Civil exerce influência sobre o ato de decidir nos juizados especiais, ou situações e casos concretos nos quais os 
princípios orientadores dos juizados especiais ainda têm preponderância. Como problema de pesquisa, examinar-se-á em que proporção e mediante 
quais parâmetros hermenêuticos os julgadores aplicam os princípios da informalidade e simplicidade na produção de sentenças dos Juizados Especiais 
e em quais aplicam o sistema de fundamentação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil de 2015. Como hipótese, demonstrar-se-á que embora 
o sistema dos juizados especiais permita a prolação de sentenças com fundamentação mais simples, o fluxo de demandas provenientes, sobretudo da 
Justiça Comum, tem exigido dos julgadores a produção de sentenças mais complexas, o que aproxima o modelo do artigo 489, § 1º do Código de 
Processo Civil de 2015. Como objetivo geral, a pesquisa pretende demonstrar que embora o regime jurídico da Lei n. 9.099/1995 apresente um 
sistema de fundamentação de decisões judiciais no âmbito dos juizados de caráter não exauriente, em certas situações, acabam por se aproximar do 
sistema apresentado pelo Código de Processo Civil de 2015, especialmente em lides nas quais a complexidade da discussão jurídica exorbite a baixa 
densidade hermenêutica dos juizados, sem, contudo, impor a extinção do processo sem julgamento de mérito e ajuizamento da demanda nas varas 
comuns. Como objetivos específicos, analisar-se-á os sistemas de fundamentação suficiente e exauriente nos modelos dos Códigos de Processo Civil 
brasileiros, com análise em processos judiciais; os impactos da criação dos Juizados Especiais, o acesso à Justiça e seu sistema próprio de 
funcionamento; a crise da prestação jurisdicional e o aumento da complexidade das demandas nos juizados especiais e o conteúdo de suas motivaçõe 
A pesquisa conciliará o uso de pesquisa bibliográfica e da análise de sentenças oriundas da 4ª Vara do Consumidor do Sistema de Juizados Especiais do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, visando identificar a utilização do modelo de simplicidade e informalidade de fundamentação, bem como 
aqueles em que houve necessidade de aproximação do modelo do Código de Processo Civil de 2015.  Ao longo de um ano de pesquisa, pretende-se 
analisar 150 (cento e cinquenta) sentenças, categorizadas em 15 (quinze) temas, com o apoio de 3 (três) estudantes bolsistas da graduação. O 
propósito é verificar os parâmetros hemernêuticos em que um ou outro sistema fora utilizado, à guisa de se concluir o que seria uma fundamentação 
adequada das decisões judiciais no âmbito dos juizados. Este estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa exploratória do tipo bibliográfica e mediante 
casos concretos. O cenário para a coleta dos dados será o acervo de sentenças judiciais da 4ª Vara do Consumidor do Sistema dos Juizados Especiais do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, mediante acesso à plataforma PROJUDI. Assim, concluir-se-á em que medida o Código de Processo Civil de 2015 
e seu dever de fundamentação exauriente pode ser aplicado no âmbito dos juizados.
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Aluno: Érico Lopes de Araújo Neto Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Aluno: Ayrton Barreto Costa Barbosa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Daniel França Silvério Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Jornalismo

Título OBSERVATÓRIO DE MÍDIA ONLINE SOBRE A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: UM ESTUDO DE CASO NOS SITES A TARDE E CORREIO

Docente orientador: Dayanne Pereira da Silva

RESUMO
O projeto de pesquisa e iniciação científica tem como objetivo principal analisar o posicionamento discursivo dos sites A Tarde e Correio*, no período 
de 2015 a 2019, em notícias sobre temas relacionados a violação dos direitos humanos. Observando como eles contribuem, ou não, para a qualificação 
da cobertura sobre as violações dos direitos fundamentais. Nesse campo discursivo serão considerados enquadramentos para categorizar as notícias 
usando como referência os direitos que constam na Declaração Universal dos Direitos Humanos, Constituição da República Federativa do Brasil e 
mecanismos de autorregulação como o Código de Ética dos Jornalistas. O estudo analítico comparativo pretende responder a seguinte questão: como 
ocorre o posicionamento discursivo nos sites sobre os direitos humanos e como os atores sociais são expostos nas notícias? Como abordagem teórico-
metodológica a pesquisa pretende utilizar os conceitos da Análise de Conteúdo, Análise de Discursos e Teorias da Comunicação (critérios de 
noticiabilidade e valores-notícia), além de características do webjornalismo e análise de títulos. Um dos objetivos dessa pesquisa também é categorizar
os modos de dizer dos veículos construídos por meio dos atores sociais envolvidos nas notícias e na linha editorial dos veículos. A noticiabilidade é um 
conceito indispensável para compreender os critérios que sustentam a possibilidade do acontecimento ser noticiado e é intrínseco à rotina jornalística. 
Para Wolf (2003. p. 83), está relacionada aos processos de rotinização e de estandardização das práticas produtivas que são introduzidas nos fatos que 
ocorrem no mundo. A web tem especificidades relevantes para a prática do webjornalismo. Palácios e Ribas citam que a prática jornalística nas redes 
digitais precisa de elementos como: hipertextualidade, multimidialidade, interatividade, personalização de conteúdo, memória e atualização contínua 
(PALÁCIOS e RIBAS, 2007, p. 35). Silva (2005. p 104) conceitua noticiabilidade como todo e qualquer fator pessoal, estrutural, institucional, ético, social, 
histórico entre outros, potencialmente capaz de agir no processo de produção da notícia. Silva (2005. p 94) ainda sistematiza os critérios de 
noticiabilidade em três instâncias: origem dos fatos (seleção primária dos fatos/valores-notícia), tratamento dos fatos (seleção hierárquica dos fatos 
considerando os fatores da organização) e visão dos fatos (fundamentos éticos, filosóficos e epistemológicos do jornalismo, considerando conceitos de 
verdade, objetividade, interesse público e imparcialidade). Existem muitos estudos sobre os critérios de noticiabilidade e sobre os valores-notícia, no 
entanto, os avanços na teoria do webjornalismo ainda são escassos. Dalmonte e Ferreira (2008. p 132) defendem que existe uma forte tendência para 
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que o efeito de tempo real agregado ao sentido de realidade das notícias online seja mais um valor notícia. Pinto (1999. p 65-69) sistematizou os 
modos de dizer em modos de interação que seria o estabelecimento de vínculos socioculturais com o seu interlocutor, modo de sedução que é a 
distribuição de afetos positivos, negativos, ou cuja hegemonia reconhece e/ou quer ver reconhecida e o modo de mostração que é a construção do 
referente ou universo do discurso do qual seu texto fala. Para a análise de título-assunto, assinatura, título-referência e título-informativo a referência 
teórica e metodológica será Mouillaud (1997. p 85), que faz uma reflexão sobre o nome do jornal e sua autorreferência, regularidade da diagramação, 
título e a relação entre a assinatura do jornal e as assinaturas dos textos informativos, formam um pacto entre o leitor, o jornal e os enunciados. Com 
todo esse alicerce teórico metodológico vai ser possível compreender e analisar de forma ampla e comparativa o discurso de ambos os veículos sobre 
a cobertura referente aos direitos humanos de 2015 a 2019.

Aluno: Osvaldo Ferreira Barreto Júnior Curso do aluno: Jornalismo Situação: PIBIC/IES

Aluno: Eduardo Dias de Sousa Curso do aluno: Jornalismo Situação: PIBIC/IES
Aluno: Emilly Oliveira Giffone de Jesus Curso do aluno: Jornalismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Iasmin Silva do Nascimento Curso do aluno: Jornalismo Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título MAPEAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS CULTURAIS DOS ESTUDANTES EM UM AMBIENTE SOB A PERCEPÇÃO DE RISCO

Docente orientador: Anderson José Freitas de Cerqueira

RESUMO
Nas últimas décadas muitos pesquisadores têm utilizado finanças comportamentais em seus estudos, uma importante ferramenta para compreender 
o comportamento econômico de indivíduos sob diversos vieses que comprometem o processo de tomada de decisão. Estes vieses ficam mais 
evidentes em um cenário equivalente de risco, quando se trata da possibilidade de perda ao invés de ganho. Além disso, na medida em que o mundo 
se torna mais globalizado, as interações entre pessoas de culturas diferentes aumentam, promovendo assim uma necessidade crescente de entender 
o perfil dos indivíduos. Normalmente, as pesquisas nesse campo são voltadas para investigações entre dois ou mais países. Entretanto, o Brasil é um 
país com características culturais peculiares em suas regiões, pois é o quinto maior país do mundo, tanto em extensão territorial quanto no tamanho 
da população. Assim, este projeto busca mapear as características culturais dos estudantes de graduação e pós-graduação sob um ambiente de risco, 
aprofundando na investigação entre cidades do estado da Bahia, bem como nos demais estados da federação. Esse estudo tem caráter descritivo e 
explicativo, e busca investigar a influência das variáveis culturais e de controle (educação, renda, sexo, idade, gênero) na percepção dos indivíduos em 
um ambiente de risco. Para a coleta dos dados, será utilizado o questionário validado “International test of risk atitudes”, proposto por Rieger, Wang e 
Hens (2014). Esta pesquisa está fundamentada nos estudos de Tversky e Kahneman, que mostrou que as pessoas são avessas ao risco nas situações de 
ganho e tolerantes ao risco nas situações de perda, e de Hofstede, concernente às características culturais: distância do poder (PDI); aversão à 
incerteza (UAI); individualismo x coletivismo (IDV); masculinidade x feminilidade (MAS). Com a realização desta pesquisa, os empresários entenderão 
melhor o perfil de preferência de risco de seus clientes, parceiros e concorrentes, beneficiando-se, sobretudo, nas negociações entre locais de culturas 
diferentes. Os indivíduos perceberão como a cultura influencia a tomada de decisão das pessoas com quem elas interagem regularmente. Por fim, os 
governos, ao adotarem políticas públicas, poderão compreender melhor os impactos em diferentes grupos culturais, uma vez que esta pesquisa vai 
contribuir para a formação de discentes mais conscientes acerca das questões sociais e econômicas. Espera-se que nesta vertente, os mesmos estejam 
preparados para o processo de tomada de decisão, levando em consideração vieses que os indivíduos sofrem no processo decisório, ponderando a 
característica cultural do ambiente ao qual está inserido.
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Aluno: Moanna Pádua Dantas Amaral Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES
Aluno: Edleusa Lima de Santana Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES

Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título POTENCIAL TERAPÊUTICO DA TERAPIA CELULAR VERSUS A TERAPIA LIVRE DE CÉLULAS SOBRE A CICATRIZAÇÃO EM MODELO ANIMAL DE 
ÚLCERA DO PÉ DIABÉTICO

Docente orientador: Afrânio Ferreira Evangelista

RESUMO
O diabetes é uma das principais doenças que acometem o ser humano e que provoca uma série de complicações que contribuem para a redução da 
qualidade e expectativa de vida dos indivíduos. Dentre as complicações, o comprometimento dos vasos e nervos periféricos provocados pela 
hiperglicemia são fatores desencadeantes da perda de sensibilidade nas extremidades e aumento da susceptibilidade ao aparecimento de úlceras nos 
membros inferiores, conhecido como úlcera do pé diabético (UPD); principal causa de amputação de membros e morte em pacientes com diabetes 
não controlada. Seu tratamento consiste basicamente no controle da hiperglicemia associado à ferramentas de correção do foco da pressão anômala, 
do ressecamento da pele e da isquemia; porém com baixa eficácia na prática clínica. Neste sentido, o uso de células-tronco mesenquimais ou dos 
produtos secretados por elas em meio de cultivo (secretoma) tem demonstrado resultados promissores no reparo tecidual de diversos órgãos e 
sistemas. Assim, o objetivo deste trabalho será comparar o efeito cicatrizador da terapia celular com células-tronco mesenquimais versus a terapia 
livre de células em modelo experimental de úlcera da pata de camundongos diabéticos. Trata-se de um estudo experimental analítico, no qual serão 
utilizados camundongos da linhagem C57Bl/6 pesando entre 17 e 25g (CEUA: L-IGM - 022/2015). As células-tronco utilizadas neste estudo serão 
coletadas da medula óssea dos ossos longos das patas traseiras de camundongos da mesma linhagem e submetidas à cultivo. Após atingirem 
confluência celular, o sobrenadante da cultura de células mesenquimais será coletado, condicionado por centrifugações seriadas e armazenado em 
freezer (-20ºC) para posterior infusão nos camundongos. Para indução do modelo de úlcera da pata diabética, os animais receberão uma injeção diária 
durante três dias consecutivos de estreptozoticina (ETZ – 80mg/kg, via endovenosa) para desenvolvimento do diabetes tipo I e, logo após o 
estabelecimento da doença (4 semanas), uma ferida (5mm de diâmetro) será formada no dorso da pata traseira dos camundongos. Após 24 horas da 
indução da lesão, os animais serão transplantados com uma administração de 1x106 células-mesenquimais de medula óssea (CMsMO) ou receberão 
uma infusão do meio condicionado, derivado do cultivo das células-tronco (MC-CMsMO), ambos por via endovenosa. O processo de cicatrização será 
investigado através de medidas da área da ferida ao longo do tempo e, no final do período experimental (15 dias após indução da úlcera), os 
camundongos serão eutanaziados, as patas traseiras removidas e submetidas a análises histológicas para avaliação do processo de cicatrização. Por 
fim, estes dados servirão como base para comprovação comparativa do efeito reparador das células-tronco e do seu secretoma sobre o processo de 
cicatrização da úlcera do pé diabético.

E-mail: afranio.biomedico@gmail.com

Aluno: Rafael Lima de Santana Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES
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Aluno: John Lenon Silva da Silva Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título PADRÃO ALIMENTAR DE PACIENTES ASSISTIDOS EM UMA CLÍNICA-ESCOLA DE SALVADOR-BAHIA

Docente orientador: Ramona Souza da Silva Baqueiro Boulhosa

RESUMO
Nos últimos anos, a transição nutricional fez com que a desnutrição cedesse espaço para a obesidade como problema de saúde pública. Em tempo, o 
aperfeiçoamento dos métodos e instrumentos de avaliação do consumo alimentar veio acompanhado de profundas alterações no padrão de consumo 
e nos hábitos alimentares da população brasileira. As principais mudanças no consumo alimentar estão relacionadas à qualidade e quantidade dos 
produtos disponíveis, o que leva a um alto consumo de alimentos com valor calórico elevado e se alia ao sedentarismo para produzir uma geração 
marcada pelo sobrepeso. A necessidade da obtenção de informações válidas, reprodutíveis e comparáveis tem levado à aplicação de diversos métodos 
para mensurar a ingestão alimentar em investigações epidemiológicas. A utilização de padrões alimentares é um recurso importante para a 
identificação de comportamentos alimentares inadequados. A utilização desses padrões permite a caracterização do consumo alimentar habitual 
através da inter-relação existente entre os alimentos, o que possibilita análises associativas que não seriam possíveis no estudo dos alimentos ou 
nutrientes de forma individual. O estudo tem por objetivo identificar o padrão alimentar de clientes atendidos na clinica-escola de uma instituição de 
ensino superior na cidade de Salvador-BA. A utilização de padrões alimentares é um recurso importante para a identificação de comportamentos 
alimentares inadequados e o reconhecimento destes padrões permite a caracterização do consumo alimentar habitual.  Trata-se de um estudo de 
delineamento transversal, retrospectivo, quantitativo e exploratório. Serão avaliados os recordatórios alimentares 24-horas registrados nos 
prontuários de pacientes assistidos em uma clínica escola de Salvador-Bahia. O padrão alimentar será analisado através da estratificação dos alimentos 
proposta pelo Guia Alimentar da População Brasileira, que classifica cada alimento em um dentre três grupos, baseando-se no grau de processamento 
de cada um (In natura e minimamente processados; processados; e ultraprocessados). A identificação do padrão alimentar de cada participante, se 
dará pela análise do percentual de contribuição de cada um dos grupos em relação ao valor energético total diário (VET) de cada participante, sendo 
que o somatório dos percentuais dos três grupos deve totalizar 100%. Serão avaliadas medidas antropométricas, como o peso e altura, para cálculo do 
Índice de Massa Corporal (IMC) e a circunferência da cintura (CC) e a presença de DCNT’s, como hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 
2. A análise estatística consistirá em análise descritiva das variáveis, utilizando a média, desvio padrão e frequência relativa. Para análise das variáveis 
categóricas, será utilizado o teste de qui-quadrado e para análise das variáveis contínuas, será realizado ANOVA para verificação da diferença de 
médias. Para avaliar a correlação entre as variáveis contínuas, será utilizada correlação de Pearson. O presente trabalho encontra-se aprovado no 
Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio da Bahia sob o parecer n° 2.714.840. Resultados esperados: a partir do conhecimento do 
padrão alimentar da população do estudo será possível identificar os principais problemas nutricionais relativos ao hábito alimentar, o que permite o 
planejamento de estratégias de favoreçam a mudança do comportamento alimentar e melhores hábitos de vida.

E-mail: ramonabaqueiro@hotmail.com

Aluno: Viviane Silva Moraes Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES
Aluno: Tayana Vasconcelos de Carvalho Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Aluno: Nathali da Conceição Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação

Título AVALIAÇÃO DAS INTERFACES DOS APLICATIVOS MÓVEIS DE SERVIÇOS AO CIDADÃO DE SALVADOR

Docente orientador: Mônica de Sá Dantas Paz

RESUMO
O desenvolvimento de aplicativos tem sido uma das principais estratégias de comunicação e de fornecimento de serviços e conteúdos que as 
organizações, sejam elas privadas ou públicas, têm adotado frente a atual cultura digital. Esses aplicativos são reconhecidos pela mobilidade, 
interatividade e praticidade. Sendo assim, os governos e as administrações públicas também têm investido na adoção de sistemas de informação para 
dispositivos móveis para prestar serviços e informar os seus cidadãos. Com o propósito de facilitar o acesso dos cidadãos à informação e de baratear 
custos, tem-se observado a migração de vários serviços, mesmo que parcialmente, para os sistemas digitais. Uma das estratégias de entrega de 
conteúdos e serviços públicos à população é o desenvolvimento e disponibilização de aplicativos para dispositivos móveis, visto que estes são a 
principal forma de acesso à internet dos brasileiros (BRASIL, 2014). Seguindo essa tendência, a prefeitura do município de Salvador-BA tem adotado 
alguns sistemas web e aplicativos. A partir de um levantamento inicial na loja de aplicativos para Android e Google Play Store, foram encontrados seis 
aplicativos oficiais para a chave de pesquisa “Prefeitura de Salvador”, são eles: Educação Salvador, Nota Salvador, ZUL - Zona Azul Digital, Coleta 
Seletiva Salvador, Transalvador e TaxoMobi. Diante desse cenário, o objetivo geral desse projeto de pesquisa é avaliar a qualidade dos aplicativos 
móveis de serviços públicos ao cidadão no que se refere à usabilidade, comunicabilidade, experiência do usuário e acessibilidade. Para isso, serão 
aplicadas diferentes técnicas de avaliações preditivas, prospectivas e empíricas para estudar os aplicativos disponibilizados pela Prefeitura de Salvador-
BA. Essa abordagem visa avaliar a qualidade da prestação de serviços aos soteropolitanos e entender a percepção dos usuários quanto à sua interação 
com tais produtos de software. A fundamentação teórica desse trabalho baseia-se em estudos sobre a interação humano-máquina (IHM), usabilidade, 
arquitetura da informação, experiência do usuário, comunicabilidade e acessibilidade (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2015; BARBOSA; SILVA, 2010). Para 
realização do levantamento bibliográfico, serão utilizadas as principais publicações científicas ligadas às Comissões Especiais (CE) da Sociedade 
Brasileira de Computação (SBC) em Interação Humano-Computador e em Sistemas de Informação. Essa é uma pesquisa qualitativa e exploratória, no 
qual serão associados os estudos de caso e de campo. A coleta de dados será realizada a partir da aplicação de levantamentos, observação em campo, 
pesquisa bibliográfica e documental (GIL, 2002; LAKATOS; MARCONI, 2010). As coletas de dados seguirão as técnicas de avaliação de interfaces 
baseadas em métodos preditivos, prospectivos e empíricos (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2015). Ao final desse trabalho, esperamos elaborar um parecer 
avaliativo dos aplicativos pesquisados, indicando os pontos fortes e fracos de cada interface. Também se pretende realizar a reformulação hipotética 
das interfaces, utilizando-se da prototipação para a criação de produtos interativos mais adequados à boa experiência do usuário. Assim, os estudantes 
poderão apresentar soluções em conformidade com a literatura da engenharia de usabilidade e ergonomia, dominando, assim, tais técnicas avaliativas 
e de concepção de interfaces digitais.

E-mail: monicapazz@gmail.com

Aluno: Vinícius Stolze Monteiro Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/IES

Aluno: Jorge Luis de Jesus Mendes Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/IES

Título SMARTRESERVATORIO: UMA PLATAFORMA PARA MONITORAMENTO DE NÍVEL DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA

Docente orientador: Helder Guimarães Aragão 

RESUMO
A água é um bem finito e a sua escassez é estudada há bastante tempo. Apesar de o planeta Terra ser abundante em água, apenas 3% do total da água 

E-mail: helderaragao@gmail.com
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disponível é própria para o consumo humano. Na contramão deste índice, sabe-se que a demanda por consumo de água aumenta a cada ano e deve 
crescer significativamente nos próximos anos. Apesar da importância da água, pouco se tem feito na área de Tecnologia da Informação visando auxiliar 
o seu consumo racional. Algumas tecnologias de telemetria, que permitem o monitoramento remoto do consumo de água, surgiram na última década. 
Entretanto, os custos destas soluções, atualmente, inviabilizam a sua adoção em massa, sobretudo, nos condomínios e edifícios de baixa renda. Neste 
contexto, o presente projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma de monitoramento de consumo de água, utilizando-se um sensor e um 
aplicativo móvel de baixo custo. A plataforma será denominada de SmartReservatorio, e permitirá a visualização do nível de água dos reservatórios, 
com gráficos e alertas, a partir dos dados enviados pelo sensor instalado no reservatório de água. A pesquisa será do tipo bibliográfica e aplicada, e 
será composta de quatro fases. Na primeira, será realizado um estudo sobre aplicativos e sensores para a área de monitoramento remoto de recursos 
hídricos. Na segunda fase, a partir dos resultados da primeira, será feita a escolha e a adoção de tecnologias com baixo custo para o desenvolvimento 
do protótipo. Na terceira fase, o protótipo será desenvolvido. Por fim, a última fase consiste no teste do protótipo em determinado condomínio. Nos 
testes da última fase, o síndico e moradores do condomínio poderão visualizar, online, o nível do reservatório de água e observarão, online e por meio 
de telas e gráficos, o consumo de água. Pretende-se com o presente projeto promover o uso racional da água, bem como a adoção, por parte de 
condomínios de baixa renda, de tecnologias de telemetria. Espera-se com o projeto uma maior disseminação de tecnologias e sensores de medição 
remota de consumo de água.

Aluno: Carlos Victor Santos de Souza Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/IES
Aluno: Jaine Pizzani Santos Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/IES
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2019/2020 - ESTÁCIO FIC

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título A ATUAÇÃO DOS SUJEITOS DO PROCESSO EM QUESTÕES DE INTERESSE DO MENOR: MECANISMOS DE PROTEÇÃO PROCESSUAL DO MELHOR 
INTERESSE DO MENOR

Docente orientador: GABRIELA PIMENTEL PESSOA

RESUMO
A proposta do projeto de pesquisa tem como objetivo fazer uma análise dos institutos processuais e novas tecnologias jurídicas voltadas à proteção do 
princípio do melhor interesse do menor. Pretende-se fazer um levantamento amostral de processos que envolvam questões de interesse do menor e 
para tal, elegeu-se como objeto de análise os processos que tenham como cerne três eixos temáticos, quais sejam: a) ações declaratórias de alienação 
parental; b) ações que versem sobre o reconhecimento de filiação socioafeitva; c) ações que envolvam disputa de guarda entre os genitores. A escolha 
dos temas deu-se em razão de dois critérios: as ações referentes ao item "a" e “b” representam uma inovação temática e os tribunais ainda não 
apresentaram critérios de uniformização para a condução desses processos. Por outro lado, o item "c" apresenta temas recorrentes de judicialização 
nas varas de direito de família e poderão funcionar como paradigma para a verificação da adequação das varas a determinados procedimentos. Diante 
de tal problema, levanta-se a hipótese de não existir uma uniformização clara da forma como se conduz os processos que versem sobre interesse do 
menor, algo que pode comprometer demasiadamente a concreção da justiça material, uma vez que às partes e procuradores do processo resta uma 
enorme lacuna acerca da previsibilidade das demandas. A falta de circularidade no tratamento das demandas resulta numa revitimização do menor, 
uma vez que o mesmo ainda não possui a formação necessária para poder passar por um processo judicial sem traumas e de maneira incólume. Diante 
desse paradigma, é preciso que haja uma previsibilidade dos aportes jurídicos que são utilizados como técnica de proteção do melhor interesse do 
menor, uma vez que os procedimentos aplicáveis ao caso concreto são usados de maneira casuística e sem levar em consideração que é importante a 
manutenção da segurança jurídica para garantir a lisura do processo. Busca-se, através dos instrumentos legislativos atuais, fazer uma análise da 
adequação dos processos que versam sobre questões de interesse do menor ao princípio do melhor interesse do menor.

E-mail: gabriela.pessoa@estacio.br

Aluno: Tacyana Costa dos Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: José Evilázio Parente Neto Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Eric da Rocha de Menezes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título A PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS NO JULGAMENTO DA ADI-4275: MUDANÇA DO PRENOME E SEXO NO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS 
TRANSGÊNERO

Docente orientador: ROGÉRIO DA SILVA E SOUZA

RESUMO
Em março de 2018 o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4275/DF que buscava uma 
interpretação em conformidade com a Constituição Federal de 1988 para o artigo 58 da lei 6015/1973. Esse artigo dispõe sobre a definitividade do 
prenome após o registro civil, sendo esta característica relativizada em alguns casos e permite, dessa forma, a mudança por apelidos públicos notórios. 
Diversos julgados pontuais expressam a tendência do poder judiciário em, gradativamente, ir concedendo mais direitos aos indivíduos transgêneros. O 
uso do nome social em instituições de ensino e em outros aspectos da microesfera particular foi um direito adquirido por essa parcela da população, 
mas não sem levantar uma forte discussão sobre princípios e normas envolvidas em tais decisões judiciais. No entanto, as mudanças capilarizadas 
marcadas por intervenções pontuais do poder judiciário em aspectos difusos da vida dos transgêneros não possibilitava a realização plena do direito 
fundamental constitucional que guia o Estado Democrático de Direito no Brasil: O princípio da dignidade da pessoa humana. Na tentativa de 
regulamentar o direito dos transgêneros ao exercício pleno das atividades civis, alguns modelos ou conceitos surgiram para adaptar a realidade dos 
indivíduos ao mundo jurídico. O conflito entre o conceito biomédico, que mescla os conceitos de transgênero e transsexualidade, e o conceito social, o 
livre arbítrio do indivíduo em expressar sua identidade de gênero, gerou consequências práticas de cunho legal, como, por exemplo, a necessidade ou 
não da cirurgia de transgenitalização para concretização de direitos patrimoniais e sucessórios, consequências contratuais e civis, entre outras. Assim, 
o presente trabalho tem como objetivo discutir a aplicabilidade da ponderação ou sopesamento de princípios gerais do Direito na análise dos votos e 
julgado da ADI 4275 pelo STF. Para tanto, os votos dos ministros serão divididos em 3 grupos: a) grupo de votos vencedores, onde se entendeu ser 
desnecessária a autorização judicial para as mudanças de nome e gênero no registro civil; b) voto do relator, que considerou necessário procedimento 
de jurisdição voluntária; e c) grupo vencido, votos que exigiam autorização judicial para as mudanças. Em seguida, será realizada investigação dos 
princípios que embasaram cada grupo de voto e os possíveis conflitos existentes entre eles, além da possível ponderação entre estes, seguindo a 
metodologia proposta por Robert Alexy (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) para a determinação final do voto. Busca-se 
ao final investigar se algum princípio, e qual deles, pesou mais na decisão da Suprema Corte Nacional.

E-mail: rogerio.souza@estacio.br

Aluno: DANILO OLIVEIRA GONÇALVES Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Cinara Lilian Alves Feitosa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Claudius Vinicius Advincula Soares Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: ADILIO ANTONIO SILVA BUENO Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título CONSTELAÇÃO FAMILIAR E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER: UM ESTUDO DA VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TÉCNICA AO 
DIREITO PARA SUBSIDIAR O ROMPIMENTO DO CICLO DE VIOLÊNCIA E ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DANOSOS À PERSONALIDADE E 
DIGNIDADE DA MULHER AGREDIDA

Docente orientador: Eveline Lima de Castro

RESUMO
A violência tem se tornado um fato persistente na vida social, como resultado das relações de conflito e poder, todavia, é preciso desmitificar a ideia 
de que a violência é tão somente física, pois outras formas de violência são tão ou mais graves, trazendo efeitos danosos que podem se enraizar no 
íntimo da mulher. Daí a importância de se estudar as violências impingidas à mulher, em seu contexto plural, extirpando a noção de que violência 
grave é apenas a que deixa marcas físicas, perceptíveis ao olhar da sociedade. A cultura machista latente na sociedade revela situações que mostram o 
intuito desvelado de fazer prevalecer o homem sobre a mulher, que afetam sobremaneira a dignidade da mulher enquanto pessoa humana detentora 
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de direitos da personalidade legalmente assegurados. Tais situações evidenciam a urgência em buscar instrumentos que contribuam para o 
rompimento do ciclo de violência, colaborando também para o enfrentamento dos efeitos danosos desta violência à personalidade e dignidade da 
mulher agredida. Dada a perspectiva jusnaturalista dos direitos da personalidade, tornam-se ainda mais abusivas tais agressões, pois estes direitos são 
inerentes ao homem, preexistentes à tutela do Estado, portanto, ainda que não houvesse previsão legal, ainda assim estar-se-ia diante de direitos que 
hão de ser respeitados. A constelação familiar pode ser vislumbrada como forma de identificar o cerne do ato de violência, bem como um instrumento 
de libertação da mulher agredida, que sofre traumas à sua personalidade como decorrências das agressões e precisa operar o resgate de sua 
dignidade enquanto mulher. Assim, o Direito Sistêmico ganha relevância para substituir a postura litigante das partes pela postura consensual, 
pacificadora, com o intuito de ir além da solução do problema discutido nos autos de um processo, para alcançar a raiz da questão leva à apreciação 
do Judiciário. Isto porque nem sempre a decisão final de um processo resolve de fato a demanda, pois existem mágoas, sentimentos ocultos e 
situações mal resolvidas que podem, inclusive, gerar novas demandas processuais. A dinâmica da constelação familiar evidencia que há um elo entre 
as pessoas no campo do inconsciente, capaz de gerar influência mútua dentro de um sistema. Logo, quando este elo é conflituoso cria-se uma 
influência que causa transtornos e, somente quando se identifica a causa e trata o problema é possível restabelecer o equilíbrio e a paz. No que toca à 
vítima de violência doméstica, compreender a relação com o sistema e o seu papel dentro dele ajuda a mulher a se apropriar de seu lugar na estrutura 
familiar, assumindo as responsabilidades que lhe cabem de forma refletida, subsidiando a quebra do ciclo violento e o resgate de sua personalidade e 
dignidade. O objetivo da pesquisa é estudar a viabilidade da aplicação da técnica da constelação familiar ao Direito, especificamente em casos de 
violência doméstica contra a mulher, subsidiando o rompimento do ciclo de violência e enfrentamento dos efeitos danosos à sua personalidade e 
dignidade. Para tanto, será utilizado o método fenomenológico, que busca o significado da experiência, partindo do pressuposto de que a realidade é 
construída socialmente, existindo diversas interpretações e compreensões. A pesquisa será realizada contemplando a pesquisa bibliográfica e a análise 
de dados acerca da aplicação de métodos de solução consensual de conflitos e, especificamente, da constelação familiar. Busca-se identificar, no 
presente estudo, a viabilidade e efetividade da aplicação da constelação familiar às situações de violência de natureza doméstica, haja vista o intuito 
da técnica de identificar as questões subjacentes à violência e tratar a causa do problema para se chegar à solução dos conflitos daí decorrentes. Não 
se trata de verificar a mera aplicação da constelação familiar, mas de examinar como pode ser utilizada no enfrentamento da violência e na 
reconstrução da personalidade e dignidade da mulher agredida.

Aluno: Daiany Sousa Vieira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL E SUSTENTABILIDADE PRIVATISTA: A PROPOSTA BENCHMARKING PARA UMA CONSTITUIÇÃO 
MORALMENTE REFLEXIVA

Docente orientador: ROGÉRIO DA SILVA E SOUZA

RESUMO
O projeto tem como objetivo o estudo do constitucionalismo moral reflexivo, como aduz José Joaquim Gomes Canotilho em: “Brancosos” em 
interconstitucionalidade – itinerários dos discursos sobre a historicidade constitucional, no âmbito da sustentabilidade privada e o discurso pragmático 
da ordem constitucional, vale dizer, a partir de um constitucionalismo responsável, como quer o constitucionalista lusitano: “pela garantia das 
condições sob as quais podem coexistir as diversas perspectivas de valor, conhecimento e acção”. O desenvolvimento da pesquisa dá-se na reflexão de 
práticas sustentáveis no âmbito da Instuição de Ensino Superior (IES) – Centro Universitário Estácio do Ceará (Campi Parangaba), onde será criado um 
núcleo de estudos de boas práticas sustentáveis, sob a ambivalência meio ambiente urbano e cultural e desenvolvimento sustentável constitucional, 
com o intuito de conscientizar o corpo docente e discente, bem como todos os trabalhadores da IES em uma rede de solidariedade na prática efetiva 
das sugestões de atitudes aprovadas pelos consenso comum, enfatizando o constitucionalismo altruísta, na perspectiva de Michele Carducci, e sob o 
pensamento pátrio o constitucionalismo fraternal, na vertente de Carlos Ayres Brito, pela qual se pode abstrair deste último autor: “De par com isso, o 
constitucionalismo fraternal alcança a dimensão da luta pela afirmação do valor do desenvolvimento, do meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
da democracia e até certos aspectos do urbanismo como direitos fundamentais. Tudo na perspectiva de se fazer da interação humana uma verdadeira 
comunidade; isto é, uma comunhão de vida, pela consciência de que, estando todos em um mesmo barco, não têm como escapar da mesma sorte ou 
destino histórico”. Espera-se que a conscientização possa revelar um conjunto de reflexões públicas de educação ambiental interativas que 
possibilitem o fomento da interdisciplinaridade e comunhão nos eventos, e a perspectiva da redução de custos financeiros, sociais e ambientas 
envolvendo a IES.

E-mail: rogerio.souza@estacio.br

Aluno: VALDIR CARLOS DA SILVA FILHO Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: REBECA CAROLINE DA SILVA SALVADOR Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Marta Maria Costa Freitas Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: IDÊNIA DE SÁ LEAL SILVA Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título DISCURSO DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: UM ESTUDO DAS RELAÇÕES DE PODER QUE LHE SÃO SUBJACENTES E DO 
IMPACTO À SUA IDENTIDADE E DIGNIDADE A PARTIR DA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO (ACD)

Docente orientador: Eveline Lima de Castro

RESUMO
O estudo do discurso é fator preponderante para a análise das relações de poder dele oriundas. Por isso, os analistas críticos do discurso preocupam-
se em observar como ocorre essa relação de poder. Nesta pesquisa, adota-se a concepção que considera o discurso uma prática social. A análise nesta 
pesquisa recairá sobre o discurso da mulher vítima de violência doméstica, analisando as relações de poder que lhe são subjacentes, reunindo 
subsídios para se verificar como é afetada sua identidade e subjetividade. A análise crítica do discurso das mulheres vítimas de violência doméstica é 
uma forma de investigar o teor ideológico e a relação de poder inserta nestas relações, buscando uma visão reflexiva de como estas mulheres tem sua 
identidade e dignidade afetada. A ACD se aplica na medida em que se apresenta relevante verificar como é manifestada a relação de poder subjacente 
ao discurso da mulher vítima de violência doméstica. Esta pesquisa objetiva analisar o discurso de mulheres vítimas de violência doméstica e as 
relações de poder dele decorrentes, bem como os impactos da ofensa à sua identidade e dignidade, sob o viés da Análise Crítica do Discurso (ACD). O 
corpus utilizado na pesquisa será constituído de relatos de mulheres vítimas de violência doméstica colhidos na mídia (redes sociais, sítios eletrônicos), 
do período de 2015 a julho de 2019. A escolha do campo de pesquisa se deu por se tratar de um assunto que adentra à intimidade e particularidade de 
cada mulher, buscando-se analisar o discurso daquelas que, deliberadamente, decidiram levar a conhecimento público seu posicionamento. O recorte 
temporal teve por objetivo dar consistência à pesquisa, abrangendo lapso de tempo hábil à coleta dos dados necessários à Análise Crítica do Discurso 
nos referidos discursos, que representam o objeto deste estudo. Obtido o corpus, passar-se-á para a fase da análise dos dados, buscando identificar 
como se estabelece a relação de poder no discurso de mulheres vítimas de violência doméstica. Para a análise dessa relação, será adotada a 
metodologia de Fairclough, que consiste numa análise tridimensional composta por uma combinação das três tradições analíticas indispensáveis para 
a Análise do Discurso: a análise linguística e textual da linguística, a análise da prática discursiva e a análise da prática social. Tendo em vista que a 
análise do discurso objetiva interpretar a realidade social, revelando as relações de poder subjacentes ao processo de construção da realidade, espera-
se identificar, nesta pesquisa, como as relações de poder subjacentes aos atos de violência doméstica contra a mulher interferem e impactam em sua 
identidade e dignidade.
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Aluno: Tárcia de Lima Meneses Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título O DIREITO, OS JOGOS DE LINGUAGEM E DE FACES NOS PROCESSOS DE INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: UMA ABORDAGEM 
DOCUMENTAL SOBRE O AUTISMO

Docente orientador: Letícia Adriana Pires Ferreira dos Santos

RESUMO
O autismo (ou transtorno do espectro autista) é u transtorno neurológico caracterizado pela suposta dificuldade excessiva na interação social, 
comunicação verbal e não verbal e pelo comportamento restrito e repetitivo. O termo “autismo” foi cunhado pelo psiquiatra Eugen Bleuler, para 
descrever os pacientes esquizofrênicos que eram extremamente retraídos, o termo autismo vem do grego autós, “de si mesmo”. (BLEULER, 1911). O 
projeto de pesquisa se debruça na análise bibliográficas e de documentos sobre o direito de pessoas com deficiência, a verificação da “imagem” dos 
autistas delineada em termo de atributos sociais aprovados ou não. Em outros termos, queremos verificar que tipo de face dos autistas esses 
documentos apresentam; e por fim, iremos comparar se tais faces/fachada (GOFFMAN, 2012) descritas nessas leis são similares ou não as 
apresentadas pelos documentos das áreas técnicas em saúde mental, tais como CID-10 e DSM-V, constatando se essas faces são delineadas de forma 
positiva ou negativa. Nesse estudo, trabalharemos mais especificamente com o transtorno do espectro autista. O ponto inicial será o desenvolvimento 
da análise histórica do autismo, de sua descoberta em 1911 pelo psiquiatra suíço Eugen Bleuler, até os dias de hoje, com o foco no estudo das 
legislações dedicadas ao portadores de autismo, iniciando por uma linha cronológica completa da legislação especializada aos portadores de 
deficiência, que deu início em 1961 com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) que garantia o enquadramento educacional 
daqueles considerados como “excepcionais”, enfatizando a Lei nº 12.764/12, a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista, que gerou o conceito de autista para efeitos legais, criou diretrizes e garantiu direitos para os possuidores de autismo e o Estatuto do 
Portador de Deficiência, formulado em 2015 com o objetivo de assegurar e promover, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 
pessoa com deficiência, visando, a sua inclusão social e cidadania. Também será estudado os efeitos que essas duas leis em especial geraram na 
legislação brasileira, como por exemplo o fato Estatuto da Pessoa com Deficiência ter alterado o rol dos absolutamente e relativamente incapazes, 
modificando os arts. 3.º e 4º/CC. onde os autistas e portadores de algum tipo de deficiência foram retirados da condição de relativamente ou 
absolutamente incapazes e passaram a ser considerados, como regra, plenamente capazes, assegurando o direito de praticar atos de vida civil como 
casar e constituir união estável sem precisar de autorização. Em segundo lugar, será feito um estudo sociológico relativo ao livro de Erving Goffman, 
Ritual de Internação – Ensaios sobre o comportamento face a face, em que a face ou fachada é tida, por Erving Goffman (2012, p. 14), como uma 
“imagem do eu delineada em termos de atributos sociais aprovados” ou como “algo que não está alojado dentro ou sobre seu corpo, mas sim algo 
localizado difusamente no fluxo de eventos no encontro, e que se torna manifesto apenas quando esses eventos são lidos e interpretados para 
alcançarmos as avaliações expressas neles” . Após essa etapa, iremos verificar como a face do autismo se apresenta nessa legislação brasileira. Por 
meio da busca de traços linguísticos, semânticos e pragmáticos, e de jogos de linguagem, com a finalidade de trazer à tona a manifestação da 
linguagem sobre deficiência e sobre os autistas. Para seguir os traços e as rotas dessa análise, pretendemos observar continuidades e 
descontinuidades entre as concepções e sentidos dos léxicos “deficiência” e “autismo” e de linguagem como forma de vida, além das concepções dos 
estudos culturais e das faces de Goffman (1980). Para tanto, iremos realizar uma pesquisa documental e bibliográfica com os procedimentos de análise 
semântico-pragmática. O projeto investigará, portanto, esses documentos sobre autismo, a fim de promover uma reflexão sobre estudos da linguagem 
fora dos ditames de uma parametrização de “normalidade” e a partir de uma perspectiva situada e crítica para os estudos da linguagem, levando em 
conta o autista como um cidadão do mundo, como um ser social capaz de agir e de interagir no mundo.

E-mail: leticia.ferreira@estacio.br

Aluno: Emanuela Sousa dos Santos Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Matheus Mota de Queiroz Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título O PAPEL DO ADVOGADO NA MEDIAÇÃO FAMILIAR

Docente orientador: Cecilia Lôbo Marreiro

RESUMO
No Brasil, com o advento da Lei de Mediação e do Novo CPC, a autocomposição passou a ser obrigatória nos procedimentos comum e de família. 
Diante disso, o papel do advogado apresenta-se de fundamental importância, pois, atuará como orientador jurídico do cliente durante a mediação 
judicial, auxiliando-o na tomada de decisão informada. Todavia, considerando as peculiaridades dos métodos consensuais como a mediação, para que 
seja possível a efetivação do mecanismo, principalmente nas ações de família, é necessário que o patrono tenha domínio sobre as técnicas 
autocompositivas, podendo obtê-lo durante a graduação, ou posteriormente através de aprofundamento teórico e da própria experiência na 
militância, pois, embora se constatem avanços na formação jurídico-acadêmica com a inclusão de disciplinas voltadas aos métodos adequados de 
resolução de conflitos na grade curricular dos cursos de Direito do Brasil, ainda é tímida a oferta de conteúdo sobre os mecanismos aos futuros 
juristas, o que certamente influenciará na formação do perfil do advogado de família e, por conseguinte, nos resultados que se pretendem obter 
através da autocomposição judicial. Neste contexto, considerando o descrédito com os métodos consensuais de resolução de conflito, além do 
despreparo dos profissionais do Direito com relação às técnicas autocompositivas, eis a razão de ser do presente trabalho, tendo como objetivo geral: 
analisar o perfil do advogado que atua na área de família na cidade de Pacatuba-Ce, bem como o comportamento deste na audiência de mediação e 
conciliação. Será ainda composto pelos seguintes objetivos específicos: a) identificar os fatores que impulsionam o advogado a participar dos métodos 
autocompositivos, bem como as causas de sua possível rejeição a essa prática; b) indicar os benefícios da atuação do advogado qualificado e 
predisposto ao acordo na audiência de mediação e conciliação. A metodologia utilizada será a quanti-qualitativa, por meio da aplicação de 
questionários de forma incidental, mediante inclusão aleatória de advogados no fórum da comarca de Pacatuba-Ceará-Brasil. Logo após os dados 
serão analisados conforme a técnica de Bardin. Considerando que este trabalho importará pesquisa com seres humanos, fora submetido ao parecer do 
comitê de ética após registro na Plataforma Brasil. No entanto, com relação ao conteúdo bibliográfico, o mesmo será composto das discussões das 
seguintes temáticas: conceituando mediação; evolução histórica da mediação no Brasil; modalidades de composição de conflitos de interesses; a 
distinção entre mediação e conciliação. O presente trabalho encontra-se ainda na fase da pesquisa de campo, de modo que não é possível ainda 
apresentar um resulto definitivo do mesmo. Assim sendo, espera-se que esse estudo contribua para a Ciência do Direito e possa com base nos 
princípios democrático e da cooperação incentivar a participação das partes na resolução dos seus próprios litígios e desafogar o Judiciário, 
proporcionado assim uma tutela justa e tempestiva.

E-mail: cecilia.marreiro@estacio.br

Aluno: Claudemir Bezerra de Almeida Filho. Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título PESQUISA SOBRE A EXISTÊNCIA DE ADEQUABILIDADE DE ACESSIBILIDADE E USO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E EDIFÍCIOS PÚBLICOS NA CIDADE 
DE FORTALEZA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL, AUDITIVA, CADEIRANTES E IDOSOS
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Docente orientador: Nilzarina de Deus Loyola Lopes

RESUMO
Este projeto aborda a questão da acessibilidade e inclusão social de portadores de deficiência em órgãos e espaços públicos. Especificamente tratará 
da questão a ser observada com relação às pessoas portadoras de deficiência visual, auditiva, cadeirantes e idosos. Trata-se de uma pesquisa de 
campo a ser realizada em áreas externas e internas de edifícios e espaços públicos, para coletar informações sobre condições de acessibilidade e 
inclusão social, layout e desenho adequado de espaços, rotas acessíveis e de fuga para pessoas com deficiência, nas modalidades citadas. A pesquisa 
irá observar a acessibilidade e a falta de inserção dos portadores de deficiência, na visão de que não é sua deficiência que promove sua exclusão social 
ou dificulta o seu acesso a edifícios ou espaços urbanos, mas que a falta de capacidade dos espaços urbanos e edifícios públicos podem ser 
propiciadores da exclusão social dos portadores de deficiência e dificultadores ou impossibilitadores de acesso a estes espaços, promovendo dentro 
desta ótica a desigualdade de convivência social igualitária a qualquer cidadão, como é dever do Estado. Na pesquisa serão elencados alguns espaços 
públicos e edifícios públicos para a realização da pesquisa. Dado que o escopo em relação ao público alvo refere-se aos portadores de deficiência 
visual, auditiva, pessoas que usam cadeiras de rodas e idosos, serão objeto de estudo parâmetros que denotem a questão da acessibilidade por parte 
destes públicos alvo, como também, indicadores que revelem a possibilidade de convivência social que permitam a capacidade de estímulo e de trocas 
de relações sociais para minimizar a exclusão e possibilitar um convívio e atenuação das diferenças pelas incapacidades de alguns portadores de 
deficiência. O estudo é uma pesquisa ação, com uso da técnica de observação estruturada no ambiente de entidades e órgãos públicos, espaços 
abertos, praças e edifícios públicos localizados na cidade de Fortaleza. A pesquisa considera a legislação vigente e os parâmetros estabelecidos para 
acessibilidade adequada, de acordo com a referida Lei. As observações serão devidamente anotadas em instrumento quanto ao checklist de 
parâmetros e acessibilidade conforme as deficiências apontadas. A pesquisa de campo possibilitará a catalogação de um quadro de condições atuais 
existentes nos espaços públicos elencados, tendo o objetivo de mostra à sociedade a necessidade de o poder público ter alternativas e estratégias 
para possibilitar a inclusão social do cidadão e seu acesso de forma plena aos espaços e edifícios públicos, dados que uma boa parte da sociedade está 
enquadrada como portador de deficiência, conforme dados do IBGE...Espera-se contribuir para a discussão do tema e propiciar a criação de 
informação e propor melhorias quanto aos meios que possibilitem a transformação do espaço urbano, em particular o espaço público, uma vez que é 
papel do estado, mas também da sociedade e da academia, em suas ações atitudinais de ensino, pesquisa e extensão, mostrar realidades e divulgar 
meios de minimizar as diferenças sociais.

E-mail: nilzarina.lopes@estacio.br

Aluno: Vitoria Maria de Oliveira Fiúza Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Milton Ericles Rodrigues de Brito Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Arthur Gomes Aguiar Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Elandio Isidorio Magalhães Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Design de Interiores

Título ESCOLHA DA VEGETAÇÃO APLICADA EM PROJETOS DE INTERIORES E EXTERIORES E SUA CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE VIDA

Docente orientador: JOSÉ ITAMAR FROTA JÚNIOR

RESUMO
A crescente industrialização e urbanização das grandes cidades vêm trazendo um risco à saúde e qualidade de vida dos habitantes. O aumento da 
temperatura é uma das alterações climáticas favorecida pelas construções oriundas da crescente urbanização das grandes metrópoles assim como a 
crescente diminuição das áreas verdes. Somado aos problemas urbanísticos, a poluição vêm provocando fenômenos climáticos como aquecimento 
global, inversão térmica e as consequentes ilhas de calor. Há estudos que mostram que a vegetação é um importante mitigador de problemas de 
salubridade na população sejam espécies locadas em espaços livres como praças e parques, assim como aquelas utilizadas em interiores, como 
vegetação em vasos, jardins verticais e outras utilizadas no interior das edificações. A presença das árvores nos espaços urbanos além de propiciar 
sombra auxiliam em uma maior permeabilidade dos solos, minimizando problemas como: enchentes nas cidades, melhor qualidade do ar, 
contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida urbana. Supostamente um dos possíveis fatores que interferem diretamente no conforto 
térmico e diminuição de ilhas de calor nas grandes cidades, é a cobertura vegetal propiciada pelas copas das árvores nos espaços urbanos onde 
inclusive a forma da locação dessas espécies plantadas, seja isoladamente ou em grupos (maciços). Aliado ao extrato arbóreo, a vegetação arbustiva, 
herbácea ou mesmo trepadeiras são cruciais para a melhoria da qualidade de vida onde estas últimas inclusive são utilizadas em projetos paisagísticos 
de interiores. O presente trabalho tem como objetivo analisar espécies vegetais utilizadas em Fortaleza, observando as influências que as mesmas 
trazem diminuição da temperatura nesses espaços, maior conforto térmico e possível melhoria na qualidade do ar de interiores. A metodologia do 
trabalho científico é de natureza qualitativa por meio de pesquisa bibliográfica além de visitas a locais pré-definidos usando termômetro apropriado, 
serão obtidas as variáveis a seguir: espécie (identificação taxonômica), temperatura à sombra com diferentes materiais do solo no caso das árvores e 
temperatura no interior das edificações. Espera-se ao final do programa, quantificar, classificar taxonomicamente, analisar a cobertura vegetal e as 
influências na temperatura local dos espaços externos, comparando-as no que tange as temperaturas em face da sombra obtida pela cobertura 
vegetal arbórea e internos no que tange às demais tipologias com o objetivo de disponibilizar informações e sugestões sobre espécies mais adequadas 
aos espaços livres de Fortaleza (áreas externas) e em interiores para propiciar maior conforto térmico, maior qualidade do ar e consequentemente a 
uma possível elaboração de catálogo com espécies sugestivas para o paisagismo de interiores da cidade de Fortaleza, Ceará.

E-mail: itamarfrota@yahoo.com.br

Aluno: Caroline Wender Assis Curso do aluno: Design de Interiores Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Design de Moda

Título APLICAÇÃO DO UPCYCLING NO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DE MODA: EXPERIMENTAÇÕES PARA 
IMPLEMENTAÇÃO COM PROPÓSITO

Docente orientador: Vitória Carvalho Fortes

RESUMO
A indústria da moda é uma das maiores causadoras de impactos ambientais, ocupando a quinta posição no ranking das atividades econômicas mais 
poluentes no mundo, com uma alta produção de refugos. A cadeia criativa e produtiva, imersa nesta conjuntura, compreende a relevância em pensar 
e propor novos caminhos para que o sistema de moda seja mais sustentável. Repensar as atuais práticas de planejamento e desenvolvimento de 
produtos de moda e propor um novo método, aperfeiçoando o que se é realizado, aplicando o conceito de sustentabilidade com o uso da técnica do 
upcycling, é o intuito deste estudo. Para sua realização, parte-se de uma abordagem qualitativa aplicada, de caráter exploratório, associando a 
metodologia clássica de projeto para desenvolvimento de produto de moda com auxílio do modelo de Munari, aplicando a técnica de utilização de 
resíduos com geração de valor agregado, sendo amparado pela literatura e com suporte de visitas técnicas e experimentações práticas de 
desconstruções e reconstruções inerentes ao upcycling. Os achados contribuirão para que designers e empresários possam projetar e aplicar métodos 
de criação de produto mais alinhados com as bases do desenvolvimento sustentável, otimizando o uso de matéria-prima, recursos naturais e o trato 
de refugos. A análise dos dados emergidos deverá ocorrer de forma orgânica e interpretativa, cruzando-se as categorias analíticas a serem estipuladas 
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para se averiguar as práticas atuais e as melhorias possíveis para que se alcance índices de design verde com base no upcycling. Desta forma, espera-se 
não apenas ampliar a compreensão dos conceitos e princípios do desenvolvimento sustentável e do ecodesign, mas sobretudo, sua efetiva aplicação 
no âmbito da indústria da moda, favorecendo o desenvolvimento, a produção, a comercialização e o consumo de artigos pensados de maneira sócio e 
ambientalmente corretos. Outra possível consequência é o valor agregado à imagem e aos produtos destas indústrias. O designer de moda poderá ser 
um importante ator na propagação desta consciência ecológica ao consumidor, quando em seu processo criativo, elegendo insumos, técnicas e 
métodos ecofriendly, propor soluções alinhadas com o desenvolvimento sustentável.

Aluno: Elisani Eckhardt Curso do aluno: Design de Moda Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Natália Félix Bandeira Moreira Curso do aluno: Design de Moda Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Natália Vasconcelos de Sousa Curso do aluno: Design de Moda Situação: PIBIC/IES
Aluno: Juliana Ferreira Fernandes Curso do aluno: Design de Moda Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Design de Produto

Título APLICAÇÕES DO DESIGN DE PRODUTOS PARA O AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA MOVELEIRA CEARENSE NO E-COMMERCE.

Docente orientador: Adriana Carla Avelino Mazza

RESUMO
O Ceará tem conseguido manter sua economia com resultados positivos, mas a atual crise econômica que o Brasil enfrenta tem deixado marcas na 
indústria de móveis cearense. As exportações caíram quase 40% em 2018, o mercado interno se mantém estável, mas ainda é difícil concorrer com as 
indústrias tradicionais das regiões Sul e Sudeste do País. Assim, é urgente buscar por inovações que permitam aumentar a competitividade dessas 
empresas, fortalecendo um segmento que é, reconhecidamente, grande fonte de empregos. Em paralelo, o mundo experimenta a disseminação do 
comércio eletrônico, vinculado à popularização de novas tecnologias de comunicação, pressionando as empresas a se integrarem a essa nova 
realidade. Mas, não é possível pensar em inovação na indústria sem associar tecnologia e design. O design permite a integração da inovação nos 
processos produtivos industriais e na prática da vida cotidiana dos consumidores. Dessa forma, fica definido como Objetivo Geral dessa proposta de 
estudo: Investigar as possíveis aplicações do design de produtos para o aumentar a competitividade da indústria moveleira cearense no comércio 
eletrônico. Tendo como Objetivos Específicos: a) Compreender a produção de móveis no Ceará; b) Entender o uso do e-commerce para a venda de 
móveis no Brasil; c) Compreender a percepção de profissionais envolvidos com a produção de móveis sobre as possíveis contribuições do design de 
produto para o desenvolvimento do e-commerce na indústria moveleira e; d) Desenvolver anteprojeto de mobiliário fundamentado nos achados do 
objetivo “c”. Em termos metodológicos, este trabalho pretende ser descrito como uma pesquisa Exploratória, de Campo, aplicada, que utilizará de 
procedimentos de coleta de dados como: Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa Documental e Levantamento (por meio de entrevistas). Será de natureza 
Qualitativa e utilizará como estratégia para análise dos dados a técnica de Análise de Conteúdo. O resultado das análises orientará o desenvolvimento 
de um anteprojeto de produto de mobiliário.

E-mail: adriana.mazza@estacio.br

Aluno: Paula Brito de Oliveira

 Curso do aluno: Design de Produto Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Design Gráfico

Título DESIGN SOCIAL E ECONOMIA CRIATIVA

Docente orientador: Renato de Mesquita Rios

RESUMO
Construído como conceito e área de estudo, a Economia criativa, é algo que vem se estabelecendo a partir de parâmetros específicos e com o intuito 
de inserir pessoas que tenham um capital intelectual na geração de produtos, valores e serviços. Assentada na criatividade, no simbólico e na 
economia, a Economia criativa desponta como área profícua de uma Economia da Cultura. Tendo em vista a vasta produção cultural fortalezense, 
pensar esses focos de produção é articular estilos e estéticas que ajudam a entender, ainda que de forma geral, as características dessa produção. Boa 
parte dessa produção está ligada a elementos gráficos e/ou ao artesanato, campo profícuo para o Design, área do conhecimento que cada vez mais 
dedica-se em olhar para o local, com suas práticas, para compor texturas, formas, ambientes, que evidenciem essa produção tanto para os locais como 
para fora dessas fronteiras culturais. Ao adotar essa postura, afasta-se de uma influência global (obviamente ainda tentando entender enquanto 
tendências), valorizando uma produção local muitas vezes carente de suporte teórico-técnico. É na maleabilidade dessas relações que pode se pensar 
o projeto Design Social e Economia Criativa: Mapeando os principais polos produtores de práticas culturais gráficas e/ou artesanato de Fortaleza; 
Auxiliando grupos produtores com oficinas, palestras e visitas técnicas, quando identificadas dificuldades técnicas em suas produções; e criando um 
acervo digital sobre os dados catalogados para futuras pesquisas dentro e fora do projeto. Ao mapear essas áreas que são contempladas com práticas 
ligadas à Economia Criativa é possível perceber as principais dificuldades técnicas, no que diz respeito ao campo do Design, e com isso, traçar 
estratégias que possam colaborar para uma melhor atuação dos grupos envolvidos em torno de suas práticas, caracterizando a ação enquanto Design 
Social, uma postura alinhada às principais discussões sobre o tema, já que o mercado de trabalho e seus aspectos sociais e econômicos que giram em 
torno de Economias Criativas tendem a pagar melhores salários e têm sido associadas a empregos de melhor qualidade, níveis de satisfação acima das 
ocupações de rotina, por conta do compromisso e senso de envolvimento cultural e criativo.

E-mail: renato.rios@estacio.br

Aluno: Francisco Ricardo Pereira Curso do aluno: Design Gráfico Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Amadeus Alves Macedo
 Curso do aluno: Design Gráfico Situação: PIBIC/IES

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título PARQUES EÓLICOS, AMBIENTE E PAISAGEM

Docente orientador: Otacilio Leandro de Menezes Neto

RESUMO
Energia eólica é a transformação da energia do vento em energia útil, tal como na utilização de aerogeradores para produzir eletricidade, moinhos de 
vento para produzir energia mecânica ou velas para impulsionar veleiros. A energia eólica, enquanto alternativa aos combustíveis fósseis, é renovável, 
está permanentemente disponível, pode ser produzida em qualquer região, é limpa, não produz gases de efeito de estufa durante a produção e requer 
menos terreno. O impacto ambiental é geralmente menos problemático do que o de outras fontes de energia. A estimativa do potencial eólico 
brasileiro era de 5.959MW até o fim de 2018. O Ceará apresenta um dos maiores potenciais eólicos de geração de energia no Brasil. Historicamente, a 
participação na geração de energia eólica era quase desprezível até outubro e 2000. Até janeiro de 2002, haviam 6 centrais eólicas em operação no 
país. No entanto, de 2006 a 2008 foram realizados leilões pela ANEEL, com a fonte eólica, que elevaram o volume de instalações pelo país. Em 2002, 
foi criado o PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia), pelo Governo Federal através do Ministério das Minas e Energia. Até o 
fim de 2009, haviam 17 usinas eólicas no estado. Entre elas, a UEE Beberibe (2008) da WOBBEN Windpower Indústria e Comércio Ltda. (assim como a 
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UEE Mucuripe), com potência de 25,6kW. E, posteriormente, em 2009, a UEE Praias de Parajuru (28,80kW), pertencente a Central Eólica Praia de 
Parajuru S/A. O trabalho apresentado visa abranger como as instalações dos parques eólicos, seja de forma positiva quanto de negativa, atingem as 
comunidades locais em proximidades. Esta é uma pesquisa bibliográfica, que, posteriormente será cruzada com os levantamentos obtidos através de 
entrevistas e/ou questionários (pesquisa descritiva) feitos em comunidades nas proximidades de parques eólicos. A construção de pequenos parques 
eólicos possui algumas vantagens, como: a sua pequena área de construção; pequenas movimentações de terra; mínimo impacto ambiental; menor 
tempo de construção. Durante a construção do parque eólico sugerido, tem-se a possibilidade de acompanhar seu desenvolvimento logo nas primeiras 
etapas, com a possibilidade de visita ao local e conversas com os responsáveis. Deste modo construção e, estudo das etapas de projeto que o 
envolvem, podem ser melhor explorados.

Aluno: João Felipe Soares Gomes Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Anna Beatriz dos Santos Alves Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES
Aluno: Rebeca Marinho Ramos Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lara Liny Nogueira Santos Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título PREVENÇÃO E ANÁLISE DE ROMPIMENTO DE BARRAGENS NO ESTADO DO CEARÁ: ANÁLISE DA BARRAGEM FRIOS E DE PEQUENAS E MÉDIAS 
BARRAGENS

Docente orientador: Franklim Rabelo de Araújo

RESUMO
Essa pesquisa tem o objetivo de apresentar o estudo sobre a análise de parâmetros e riscos do que provoca o rompimento de uma barragem, através 
de dados coletados, visitas técnicas em barragens e órgãos especializados nessa área, entre outras ações. Além disso, também serão sugeridas 
medidas preventivas para evitar ou diminuir graves acidentes e incidentes, que a população ribeirinha e o meio ambiente sofrem, devido a magnitude 
do desastre ou a iminente ameaça. Rompimentos ou colapsos em barragens podem ter várias causas. Somente com uma análise de campo e estudos 
de avaliação da estabilidade da barragem, serão sugeridas medidas para mitigação dos riscos. Será analisado a aplicação das leis de segurança de 
barragens e o licenciamento ambiental, desse modo, também buscaremos com essa investigação, o conhecimento de amostras de barragens que não 
são fiscalizadas por órgãos fiscalizadores do estado e o motivo dessa ausência de não ocorrer inspeções no local. Por meio dessa pesquisa, serão 
classificadas as barragens de alto risco do estado do Ceará para relatar a situação de cada uma delas. Durante o desenvolvimento do projeto, 
levantaremos dados para melhor compreensão sobre a construção, a execução e o monitoramento de uma represa ou reservatório. Tendo como 
aporte teórico, fontes de informação de órgãos governamentais especializados, como o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e a 
Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (COGERH). Tudo com a finalidade de prevenir acidentes como, por exemplo, o ocorrido em Brumadinho 
onde mais de 250 vítimas perderam suas vidas e outras não foram encontradas devido a ruptura da barragem de rejeitos. No Ceará, vários açudes 
estão com grande risco de sofrer esse problema , como o açude granjeiro em Ubajara-Ceará, onde 250 famílias tiveram que ser retiradas do entorno 
da barragem. Portanto, o intuito desse projeto, não só irá ser relatar a situação de risco da barragem Frios e de outras represas de pequenas e de 
médio porte do estado do Ceará, mas também poderá ser colaborar com avaliação dos riscos existentes nas barragens estudadas, bem como na 
conscientização da necessidade de fiscalização e inspeção, a fim de que esses reservatórios possam ser meios de sobrevivência por longa data e a 
comunidade local possa ser alertada sobre as condições de segurança das barragens avaliadas.

E-mail: franklimrabelo@gmail.com

Aluno: Leonardo Gonçalves Venancio
 




 Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Wenderson Pereira de Oliveira Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES
Aluno: Guilherme Henrique de Lima Bezerra Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ana Karolinne Xavier Lima Gomes Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título PROJETO LABIM – LABORATÓRIO DE BUILDING INFORMATION MODELING

Docente orientador: JOSE ROBERTO MOREIRA DE BARROS

RESUMO
Criação de dois laboratórios BIM, um no campus Centro e outro no campus Via Corpus, em parceria com empresas de software BIM, para atendimento 
às demandas disciplinares e de pesquisa dos alunos dos cursos de Engenharia (civil, produção, elétrica e mecânica) Arquitetura e Design de Interiores 
através da tecnologia BIM. A proposta visa difundir o BIM no Centro Universitário Estácio do Ceará e proporcionar aos alunos destes cursos um 
diferencial competitivo ainda não disponível em outras IES no estado. Nessa direção, os laboratórios atenderiam à demanda de diversas disciplinas dos 
cursos citados, além de permitir a criação de cursos de formação (extensão ou pós-graduação lato sensu) e grupos de estudo, seja no uso de softwares 
e sistemas BIM, seja no desenvolvimento e intercâmbio de tecnologia e outras formas de troca e colaboração entre os participantes visando o 
compartilhamento de informações. Em conformidade com essa iniciativa, seriam realizadas palestras, cursos e workshops visando a capacitação de 
professores e alunos, estimular e aperfeiçoar o uso das ferramentas, bem como das metodologias BIM. Vale lembrar que a plataforma de hardware 
destes laboratórios já existe em ambos os campi, sendo necessária apenas a instalação dos softwares. Entretanto, um novo laboratório trará uma 
condição diferenciada para que o projeto apresente seus resultados em menor prazo, visto que a competição por disponibilidade de máquinas seria 
um pouco reduzida. Ainda assim, um servidor para as novas aplicações BIM é necessário, pois o armazenamento e gestão das bibliotecas de dados e 
padrões a serem criadas não pode ser feito por simples estações de trabalho. NOME DO GRUPO/PROJETO/LIGA: PROJETO LABIM – LABORATÓRIO DE 
BUILDING INFORMATION MODELING. CURSOS E CAMPUS VINCULADOS (S): CAMPUS CENTRO: CURSOS DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO, ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA MECÂNICA E ARQUITETURA E URBANISMO. CAMPUS VIA CORPVS: CURSOS DE ARQUITETURA E 
URBANISMO E DESIGN DE INTERIORES

E-mail: sergio.nogueira@estacio.br

Aluno: Vitória Régia Gomes da Silva Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Camila Kelly Lima de Sousa Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES
Aluno: ANDRESSA CRISTINA SILVA Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: ANTONIO CARLOS PEREIRA GONDIM Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título USO DE PRODUTOS COMERCIAIS PARA REDUÇÃO DA PERDA DE ÁGUA POR INFILTRAÇÃO EM RESERVATÓRIOS DA AQUICULTURA

Docente orientador: David Correia dos Anjos

RESUMO
A região nordeste do Brasil nos últimos anos vem sofrendo com a baixa quantidade de chuvas o que causa a redução dos níveis dos corpos de água 
como rios, lagos e lençóis freáticos. A aquicultura, é uma atividade que possui grande importância, pois tem papel fundamental na segurança 
alimentar e na geração de renda da população. Porém, essa atividade necessita do uso de grandes volumes de água, sendo esse um grande problema, 
devido a escassez da água em algumas regiões. A aquicultura é realizada em viveiros ou tanques de criação, esses podem ser construídos de diversos 
tamanhos, materiais de contrução e sobre a superfície dos solos com técnicas criadas pela engenharia. Entretanto, boa parte dos tanques são 
construídos sobre solos que possuem alta condutividade hidráulica, o que permite a rápida infiltração da água, de maneira que se torna necessário a 
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reposição diária de grandes volumes de água. Essa reposição além de causar o aumento exagerado do uso da água, também proporciona o aumento 
do gasto de energia elétrica, devido a necessidade diária do bombeamento de água da fonte para os tanques. Esse projeto tem como objeto avaliar o 
uso de produtos comerciais utilizados para reduzir a infiltração da água, permeabilidade e a condutividade hidráulica do solo de maneira que 
proporcione a redução da perda e o uso da água. A condução desse projeto será realizado através de testes com o produto comercial a ser aplicado 
em reservatórios que possuam diferentes taxas de infiltração de água. A condução do presente projeto trará como consequência impacto econômico, 
ecológico e social, pois, a possibilidade de sua implementação poderá auxiliar na preservação e conservação do meio ambiente, permitindo a utilização 
adequada do solo na construção dos reservatórios utilizados para armazenar água para o desenvolvimento da aquicultura. O projeto também poderá 
com seus resultados encontrados determinar quais as principais características dos solos devem ser levadas em consideração para a escolha da 
construção de novos reservatórios e levar a opção aos produtores do uso de produtos comerciais que podem reduzir a perda e o consumo de água em 
reservatórios já existentes. Além de poder propiciar o treinamento aos estudantes participantes do projeto que podem colocar em prática todo o 
conhecimento teórico/prático que adquiriram no Centro Universitário Estácio do Ceará.

Aluno: Wanderlucy Magalhães da Silva Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Lucas Matheus Alves Martins Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: DAYANE AMARO MOREIRA Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lucas Oliveira da Silva Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título USO DO MÉTODO RÁPIDO E SUSTENTÁVEL LIGHT STEEL FRAMING NO ESTADO DO CEARÁ

Docente orientador: David Correia dos Anjos

RESUMO
Devido à sustentabilidade e ao amplo desenvolvimento tecnológico, a construção civil vem inovando e buscando novas tendências para solucionar 
problemas agregando valor à sociedade como um todo. O Steel Frame ou Light Steel Framing (LSF) é um sistema construtivo inovador composto por 
perfis leves de aço construídos seguindo a norma de desempenho NBR 15.575, que garante a segurança e qualidade da construção, originando 
paredes estruturais e não estruturais depois de receber os painéis de fechamento. Esse método está diretamente ligado ao desenvolvimento 
sustentável, pela redução de resíduos gerados, pelo uso de materiais não reutilizáveis e pelo tempo de execução de um projeto. Portanto, o objetivo 
deste projeto é verificar se no estado do Ceará já existem indústrias que produzem os materiais do sistema LSF, pesquisar e identificar de onde são os 
fornecedores e empresas que trabalham com esse método, coletar informações das opiniões diversas de construtores e clientes, analisar os principais 
impactos ambientais e sociais, por fim, realizar uma comparação do LSF com outros métodos, em relação a velocidade de execução da obra, custos, 
sustentabilidade, segurança e qualidade. O projeto será fundamentado em uma pesquisa quantitativa e qualitativa, baseada em artigos científicos, 
livros, revistas da área e normas que abordem o assunto, e através de pesquisa em campo, onde se visitará empresas que façam o uso deste método 
construtivo no estado do Ceará. Com os resultados e o uso de ferramentas estatísticas será possível avaliar os benefícios desse sistema. A condução do 
presente projeto trará como consequência impacto econômico, ecológico e social, pois, a possibilidade de sua implementação espera-se dá melhor 
visibilidade para o método construtivo LSF, para que mais empresas comecem a utilizá-lo, permitindo desta forma diminuir o déficit habitacional que, 
no Brasil e favorecer o desenvolvimento sustentável do Ceará. Além de poder propiciar o treinamento aos estudantes participantes do projeto que 
podem colocar em prática todo o conhecimento teórico/prático que adquiriram no Centro Universitário Estácio do Ceará.
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Aluno: FRANKLIN DE OLIVEIRA ALMEIDA Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: ANSELMO FREITAS TEIXEIRA Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: JOSE CARLOS RABELO JUNIOR Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: GISELE KARINE OLIVEIRA ANGELO Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título APLICAÇÃO DE MINERAÇÃO DE DADOS PARA CLASSIFICAÇÃO TIPOS DE FALHAS EM PROCESSOS DE PRODUÇÃO

Docente orientador: Edson Brito Junior

RESUMO
O projeto tem como objetivo descobrir conhecimento implícito em bases de dados das medidas sobre operação de linha de produção e assim ser 
usado como modelo computacional para classificação de falhas em linhas de produção contribuindo para que as empresas possam analisar e tomar 
decisões para diminuir o impacto dessas falhas na produtividade e assim poder ter capacidade de gerenciar o desempenho da linha de produção 
quanto ao desempenho e otimização de todo o processo produtivo e além disso, prever e corrigir falhas em tempo real. Para tanto, propõe uma 
sistemática para classificação da criticidade de equipamentos em processos industriais considerando as necessidades e particularidades das empresas. 
Como objetivos específicos fez-se necessário a realização de algumas metas, como:  levantar e listar as consequências das falhas na paralisação de um 
equipamento crítico; Mapear os métodos usuais de determinação da criticidade e suas características; realizar a mineração de dados para determinar 
a criticidade; e Implementar um modelo computacional em um processo industrial real para classificar a criticidade de falha de acordo com dados reais 
e usar o modelo para novos dados e verificar a precisão do modelo. Diante disso, a metodologia aplicada é o uso de técnicas de mineração de dados 
com análise e seleção dos melhores classificadores levando a em conta a precisão dos mesmos, capacidade de tomada de decisão para os engenheiros 
e gestores de produção. Serão usadas técnicas de classificação como: redes neurais, arvore de decisão, regras Baysianas e semelhança usando 
algoritmo KNN e outros que possam contribuir com o objetivo do projeto de pesquisa e formação de conhecimento em mineração de dados aplicada a 
produção. Para implementação desse projeto segue-se as etapas com participação de aluno(s) do Curso de Engenharia de Produção e supervisão do 
professor orientador. Resultados obtidos serão submetidos em eventos científicos através de artigo e possíveis publicações na linha do projeto. Neste 
projeto de pesquisa será contemplada uma análise e classificação voltada à qualidade através de reconhecimento e diminuição do impacto de falhas 
de natureza técnica ou de máquinas em processo de linha de produção. Nunes (2001) atenta-se para o fato de que os padrões de qualidade, tanto nos 
serviços quanto nos produtos, passaram a ser extremamente exigentes e a análise das falhas representaram, em muitos casos, a garantia de sucesso 
das empresas usando um modelo que possa ajudar a empresa tomar decisão e diminuir problemas de falhas em tal cenário.

E-mail: edbjunio@yahoo.com.br

Aluno: Luiz Thiago Bastos de oliveira Almeida Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título GÊNERO, CULTURA E FORMAÇÃO ESCOLAR SUPERIOR

Docente orientador: FRANCISCA ILNAR DE SOUSA

RESUMO
A pesquisa documental pode se tornar motivadora para reflexão acerca de determinadas mudanças que, muitas vezes, temos dificuldade para 
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constatar em termos de observação do cotidiano. Por exemplo, é muito comum escutar expressões genéricas como “a maioria das pessoas agem 
assim, ou são assim”, sem que haja a preocupação de apoio em resultados de pesquisa, se tornando uma constatação verdadeira a partir da 
experiência dos sujeitos ou daquilo que eles observam; estamos no mundo da empiria. Situações como estas são compreensíveis quando emitidas por 
não acadêmicos; mas quando se trata de alunos ou professores, nos leva ao questionamento dos motivos que nos leva a emitir confirmações genéricas 
sem os devidos cuidados. Este tipo de questionamento levou à necessidade de conhecer as mudanças e permanências de jovens na escolha de cursos 
superiores, considerando as matrículas em instituições de ensino superior privada, e que, anteriormente, em um passado não muito distante, poder-
se-ia identificar como cursos eminentemente masculino ou feminino. As mudanças na percepção de mundo e do mundo trabalho, de certa maneira 
influenciam os indivíduos, em geral, na busca por reconhecimento social conforme a escolha da atividade profissional ou do curso superior desejado. 
Escolas, familiares, amigos transmitem ideais de status a serem atingidos a partir da definição de caminhos perseguidos por jovens desejosos de 
definirem uma carreira exemplar e de sucesso. Ideias como “tendência”, “vocação”, “sensibilidade”, “sacerdócio” tornaram-se definidoras de carreiras 
características de gênero e que continuam se reproduzindo em discursos na contemporaneidade. Portanto, o objetivo geral desta proposta é analisar 
mudanças e permanências na escolha de cursos superiores em instituição de ensino superior (IES) privada. Os específicos são: entender o contexto em 
que se justificam mudanças ou permanências na seleção de cursos superiores por jovens em processo de formação escolar; discutir a construção de 
um capital escolar acerca de cursos reconhecidos como sucesso garantido para jovens em processo de formação escolar, a partir de marcadores de 
dominação social; e, refletir acerca de abandono ou trocas de cursos superiores pelas dificuldades no processo de formação destes jovens. Optou-se 
pela pesquisa documental em cursos superiores de uma IES privada. Os cursos selecionados, para esta pesquisa, correspondem aos de uma unidade 
que compõem o complexo de um centro universitário, localizado na cidade de Fortaleza.

Aluno: ANA RAQUEL ALENCAR DE HOLANDA Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Emanuella Dann Silva Mota Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Título O PERFIL SOCIOECONÔMICO DE INGRESSANTES, ORIUNDOS DE VESTIBULAR E TRANSFERÊNCIA EXTERNA, NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO, ENTRE 2015 E 2019 NUMA IES PRIVADA.

Docente orientador: Haline Cordeiro Rodrigues

RESUMO
Um dos cursos mais procurados, nos últimos anos, tem sido o de administração. Dados do Instituto Nacional de Estudos e pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP) apontam aumento de 62,2% entre os anos de 1996 e 2001, sendo o curso de administração responsável por um aumento de 
formandos de 83,3% no período de 1996 a 2002. Entre 1999 e 2000 foram criados, no Brasil, 277 novos cursos de graduação em administração nas 
suas mais variadas habilitações o que representa uma taxa de crescimento da ordem de 28%.Para Silva e outros (2005), a partir dos anos 90 a ideia de 
carreira passa por profundas mudanças em sua concepção, pois está inserida num contexto de flexibilização das relações de trabalho, instabilidade, 
insegurança no emprego e agravamento dos problemas sociais. Nesse cenário, passa o sujeito a constituir o principal responsável pela sua carreira, 
deslocando o empregador desta responsabilidade, que não tem o dever de oferecer formação, segurança e estabilidade ao empregado. Ao indivíduo 
cabe manter-se empregável para expandir sua remuneração e aceitação no mercado. Tais fatores exercem uma grande pressão sobre a universidade e 
sobre o aluno, em especial aquele que nela ingressa. A pesquisa objetiva analisar as principais mudanças no perfil socioeconômico dos ingressantes em 
Administração, através de vestibular e transferência externa, de 2015 a 2019, numa IES privada de Fortaleza (CE). São definidos como objetivos 
específicos: a) Identificar mudanças na relação ao perfil socioeconômico dos estudantes no decorrer do período em estudo; b) Verificar o quanto o 
perfil dos estudantes está relacionado às variáveis de renda familiar, sexo, formação de ensino médio (escola particular ou pública) e programa de 
financiamento estudantil; c) Estudar a relação entre o curso de Administração e a situação de empregabilidade do aluno e/ou empreendedor. O 
quadro teórico é construído a partir da discussão acerca de aspectos socioeconômicos que caracterizam perfis de alunos ingressantes. Buscar-se-á 
refletir sobre questões relacionadas a interferência de bolsas de estudo, campanhas promocionais e programas governamentais de acesso ao ensino 
superior. A pesquisa caracteriza-se como documental, cuja principal fonte de informações é o questionário socioeconômico da matrícula. Esse 
questionário é preenchido quando da matrícula do estudante na IES.

E-mail: profa.halinecordeiro@gmail.com

Aluno: Daiana Castelo Branco Araújo Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Vanessa Sousa de Vasconcelos Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES

Título TRABALHO MASCULINO EM TRADICIONAIS ESPAÇOS FEMININOS: “TUDO MUDA, MAS NADA MUDA”

Docente orientador: FRANCISCA ILNAR DE SOUSA

RESUMO
Iniciamos justificando os motivos que nos levaram a optar pelo tema do trabalho masculino em tradicionais espaços femininos, no setor de confecção, 
no Ceará. Primeiro, o fato de pesquisador@s mostrarem interesse em discutir as atividades de produção em uma perspectiva de gênero em que o 
olhar se direciona, geralmente, para a mão-de-obra feminina; e, ainda, não observam a ocupação de espaços pelo sexo masculino em atividades 
outrora consideradas femininas. Em segundo, muitas destas discussões têm apontado para a confirmação e denúncia acerca das desigualdades entre 
gêneros, sem considerar os motivos que levam à mudança, mas que não refletem acerca dos estereótipos existentes entre trabalho de homem e 
trabalho de mulher, reforçando estas crenças. Principalmente para atividades cuja mão-de-obra é extremamente desqualificada, barata e 
despolitizada. Portanto, temos como objetivo geral analisar o trabalho masculino, em uma perspectiva de gênero, na atividade de confecção de 
roupas, a partir da fala das trabalhadoras deste setor. Outros específicos são: entender a utilização de mão-de-obra desqualificada e depreciada de seu 
potencial de criatividade no setor de confecção de roupas; compreender a divisão sexual do trabalho no setor de confecção de roupas, a partir de 
trajetórias sociais de dominação; e, discutir a permanência e a mudança na relação entre especialização da divisão sexual do trabalho e tecnologias da 
inovação. No que diz respeito aos caminhos metodológicos, pretendemos realizar pesquisa de campo. As entrevistas privilegiarão a fala feminina, vez 
que, em pesquisa anterior, ou seja, relativa ao período de agosto de 2018 a julho de 2019, as falas masculinas predominaram justificando o seu lugar 
em confecções, tendo como ponto de partida as fragilidades femininas, fata de tempo para viajar e se dedicar ao trabalho, atenção necessária aos 
filhos, marido, cuidado com doentes. O estudo faz parte de pesquisa com maior amplitude e já tem aprovação expressa em Parecer do Comitê de 
Ética. Esperamos como resultados contribuir para o debate acadêmico; mas, principalmente, lançar luzes acerca da divisão sexual do trabalho, em 
atividades consideradas setores fortes da economia brasileira, como é o caso da confecção, em que a procura por mão-de-obra barata, desqualificada 
e despolitizada tem sido a regra. E, destacar o desinteresse do Estado por melhoria das condições do trabalho realizado por est@s trabalhador@s, de 
tal forma que não se torna tema de debates e de políticas públicas, talvez pela grande oferta desta mão-de-obra; visão reforçadora da ideológica 
divisão do mundo do trabalho em atividade manual e intelectual.

E-mail: ilnars1313@gmail.com

Aluno: GABRIEL SALES LUSTOSA Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: ISABEL KAROLINA SILVA CAVALCANTE Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis

Título DISCLOSURE E PASSIVO AMBIENTAL EM COMPANHIAS LISTADAS NA B3: ABORDAGEM LONGITUDINAL EM SETORES DE PETRÓLEO E 
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BIOCOMBUSTÍVEIS E DE MATERIAIS BÁSICOS

Docente orientador: Maria da Graça de Oliveira Carlos

RESUMO
O disclosure ou evidenciação de informações por parte das companhias é um fator crítico para a eficiência do mercado de capitais. As informações são 
evidenciadas em relatórios regulamentados (Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP) ou mesmo pela evidenciação voluntária de informações 
de natureza não financeira sobre a companhia em jornais, revistas, sítios na internet e outros meios. No Brasil a Norma Brasileira de Contabilidade –
NBCT-15 aprovada pela Resolução CFC n° 1.003/04 definiu diretrizes de evidenciação socioambiental nas informações, com o objetivo de demonstrar à 
sociedade a participação e a responsabilidade social e ambiental da entidade. O Passivo ambiental refere-se aos benefícios econômicos ou aos 
resultados que serão sacrificados em razão da necessidade de preservar, proteger e recuperar o meio ambiente. O fato gerador das obrigações 
ambientais ocorre quando o meio ambiente é degradado. passivo ambiental normal o decorrente do processo produtivo, onde existe a emissão de 
resíduos sólidos, líquidos e gasosos, com possibilidade de controle, prevenção e, em alguns casos, de reaproveitamento. Este estudo questiona quais a 
obrigações das companhias que representam ônus decorrente de produtos, serviços e processos ambientais, os requisitos ambientais adotados e suas 
eventuais formas de divulgação, em grandes companhias do mercado de ações. O trabalho tem o objetivo de analisar os passivos ambientais 
evidenciados de empresas dos setores de petróleo e biocombustíveis e de materiais básicos listadas na B3, verificando o seu perfil; o passivo 
ambiental registrado nas Demonstrações Financeiras das companhias, ressaltando os danos que lhe deram causa; o grau de evidenciação das práticas 
ambientais em relatórios de sustentabilidade pelas companhias; e pôr fim a relação entre perfil, práticas evidenciadas, danos ambientais revelados nos 
passivos. O estudo é descritivo, com base nos conceitos de evidenciação e da teoria da divulgação. A pesquisa tem caráter qualitativo pois busca 
compreender as questões pertinentes aos aspectos ambientais, eventuais danos ambientais e sua classificação e reconhecimento contábil. Também é 
quantitativo, quando mensura a representatividade desses passivos em relação ao patrimônio, vendas e valor de mercado das companhias. O estudo é 
longitudinal, de 2013 até 2018 e faz um levantamento setorial em 38 grandes companhias, nos segmentos de Embalagens, Madeira e Papel, Materiais 
Diversos, Mineração e Químicos, Siderurgia e Metalurgia, Refinação do Petróleo, Equipamentos e serviços. que exploram recursos não renováveis, de 
difícil reposição para as próximas gerações, com diferenciados níveis de impacto socioambiental. Os dados são obtidos na base do Global Reporting 
Initiative. As informações sobre o passivo ambiental serão identificadas nas Demonstrações Financeiras Padronizadas das empresas disponíveis na B3. 
Os dados de perfil são buscados no site institucional das empresas. A técnica de coleta é de observação estruturada e registro e a análise dos dados 
utiliza o método comparativo. Quanto à análise quantitativa usa procedimentos da estatística descritiva e análise correlacional. Como resultados 
espera-se obter um diagnóstico da situação de passivos ambientais, os tipos de danos, bem como a identificação e os compromissos ambientais de 
grandes companhias divulgados tanto quanto às práticas, quanto aos resultados indesejáveis de processos e produtos que são divulgados e registrados 
para conhecimento e à disposição da sociedade.
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Aluno: Felipe Derick de Sousa lima Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/IES
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Título EVIDENCIAÇÃO DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL DAS SOCIEDADES DE CAPITAL ABERTO DO RAMO DE SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LISTADAS NA B3

Docente orientador: Guipson Fontes Pinheiro Neto

RESUMO
As organizações, a cada dia, vêm concentrado preocupações quanto aos impactos de sua atuação no mercado, pois suas atividades podem causar 
prejuízos diretamente a sociedade ou ao meio ambiente no qual estão inseridas. Tais prejuízos são levados em consideração pela sociedade quando 
esta decide tornar-se cliente ou investir nestas organizações. A forma como as empresas são vistas pela sociedade constitui o que chamamos de 
legitimidade da organizacional. Atualmente, são inúmeras as ações praticadas por organizações que praticam atividades econômicas ofensivas ao meio 
social e ambiental. No entanto, existem meios de reduzir os impactos causados. Exatamente neste ponto que se verifica a atenção das organizações 
para com seu público. Porém, ainda não existem leis que obriguem as organizações a praticar e divulgar suas práticas de atuação visando à redução 
dos impactos socioambientais de suas atividades no Brasil. As empresas de capital aberto, por exemplo, são obrigadas a publicar suas demonstrações 
financeiras anualmente. Contudo, no quadro de demonstrativos ainda não existe um relatório específico para informações sobre impactos sociais e 
ambientais causados pelas atividades organizacionais. Todavia, algumas entidades privadas, por demonstrarem preocupações acerca da relevância de 
tais informações, divulgam voluntariamente o relatório denominado Relatório de Sustentabilidade. Neste, a entidade descreve os principais atos 
praticados em favor da sociedade e de seus colaboradores e público alvo, os impactos causados ao meio ambiente relacionado aos recursos naturais 
consumidos e práticas de gestão na tentativa de reduzi-los. Além destes pontos, o relatório também informa a situação econômica, informando seus 
principais resultados, progresso ou regresso em relação ao ano anterior. Através do Relatório de Sustentabilidade é que são informados da a respeito 
da sustentabilidade organizacional. Visando investigar as práticas de responsabilidade social e ambiental, esta proposta de pesquisa assume como 
objetivo geral: evidenciar como vem sendo divulgados indicadores socioambientais das empresas de serviços educacionais listadas na B3, no período 
de 2017 a 2019. Para tanto, será realizada uma pesquisa exploratória, de natureza qualitativa, com técnicas de análise documental, balizadas por 
buscas pelos relatórios que poderão fornecer informações a respeito dos atos de sustentabilidade das empresas participantes do ramo em foco.

E-mail: guipson.neto@estacio.br

Aluno: Orleanderson de Sousa Gomes Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/IES
Aluno: Matheus Cruz Oliveira Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Título FECHAMENTO DE CAPITAL E REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA: ESTUDO DO PERFIL E CONDICIONANTES DAS EMPRESAS COM REGISTRO 
CANCELADO NO MERCADO DE AÇÕES

Docente orientador: Maria da Graça de Oliveira Carlos

RESUMO
A reorganização societária refere-se a qualquer mudança no tipo ou na composição do quadro de sócios e acionistas de uma determinada empresa ou 
grupo econômico, por meio das operações societárias. Os tipos de Reestruturação podem ser considerados como escolhas estratégicas, demandas ou 
exigências para melhorias organizacionais e estão previstos na Lei dos 6404/1976 cujos tipos de reorganização societária são definidos a seguir: a) A 
transformação (art. 220); b) A incorporação (Art. 227); c) A fusão (Art. 228); e d) A cisão (Art. 229). O trabalho tem como objetivo Geral conhecer os 
casos de reestruturação societária no Brasil a partir do cancelamento de registro de companhias no Mercado de Ações Brasileiro. Para tanto 
estabelece como objetivos específicos o que segue: a) Apresentar o perfil das companhias com registro cancelado na B3, contemplando datas de 
registro e cancelamento, data de fundação, Setor, país de origem, estrutura acionária, ligação a grupos empresariais; b) verificar os motivos de 
cancelamento das empresas no Mercado de Ações brasileiro; e c) apresentar um diagnóstico dos casos de reestruturação a partir dos motivos de 
cancelamento identificados. A pesquisa é descritiva, e esta forma é marcada por um enunciado claro do problema, por hipóteses específicas e pela 
necessidade detalhada de informações” (MALHOTRA, 2011). Quanto às variáveis é um estudo quantitativo, com variáveis numéricas (datas de registro, 
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cancelamento e fundação) e também não paramétricas, com uso de categorização (grupo econômico de vinculação, país de origem, setor, estrutura 
acionária, produto). Quanto a abrangência, faz um censo em 583 companhias canceladas, que deixaram de constar na listagem da B3. A pesquisa é um 
estudo documental com base em dados disponíveis na B3 e em sites institucionais de companhias brasileiras em corte transversal n a situação atual 
das firmas estudadas. A técnica de coleta adota observação, na qual o observador não tenta controlar nem manipular o fenômeno que está sendo 
observado, mas simplesmente registra o que ocorre. A ênfase é na observação estruturada, em que o pesquisador especifica, em detalhes, o que deve 
ser observado e como as medições devem ser registradas (MALHOTRA, 2000). O instrumento de coleta será um formulário pré-definido em planilha no 
google docs que será exportada para tabulação no sphinx. A análise de dados no SPSS utiliza técnica de tabulação cruzada e testa convergência com o 
coeficiente Capa Cohen para análise do grau de convergência entre o perfil, motivo do cancelamento e tipo de reestruturação. Também será utilizada 
a ANOVA Teste de Kruskal-Wallis para comparar as amostras de empresas canceladas com empresas reestruturadas. A hipótese é a de que as 
empresas fecham seu capital por conta de Incorporação dos Ativos. O trabalho vai apresentar como resultados um diagnóstico da situação de 
empresas canceladas, contendo o perfil, as motivações para cancelamento de listagem e acredita-se que o maior dos condicionantes é fechamento de 
capital por incorporação.

Aluno: Marlene Paula Oliveira Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Horrana Vitoria Marques Penha Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: José  Edson  Euzébio Neto Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Deusiane do Nascimento Fontenele Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/IES

Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título DESENVOLVIMENTO DE UM CURATIVO DO TIPO HIDROCOLÓIDE A BASE DE ÁGUA DE COCO EM PÓ (ACP)

Docente orientador: Antonia Debora Sales

RESUMO
Considerada o maior órgão do corpo humano, a pele possui diferentes funções, como promover proteção contra microrganismos, agentes físicos e 
químicos; regular a temperatura corpórea pelo do ajuste do fluxo sanguíneo e da transpiração; prevenir a desidratação e fornece suporte a vasos 
sanguíneos e nervos responsáveis pelas funções sensoriais (calor, frio, pressão, dor e tato). Este órgão corresponde a 16% do peso corpóreo e possui 
área superficial de 1,5 a 2,0 m2. Sua espessura pode variar de acordo com a idade e localização no corpo. As lesões de pele representam um grande 
desafio para os profissionais da saúde, sendo que os curativos mais modernos disponíveis atualmente são, em sua maioria, importados e de alto custo. 
Existe, assim, a necessidade de criar recursos mais acessíveis à população, os quais utilizem matérias-primas renováveis e sejam produzidos por meio 
de tecnologias simples e de baixo custo. Inúmeros estudos descrevem as propriedades terapêuticas da água de coco e os benefícios do seu uso para a 
saúde. Dentre essas características podemos citar: atividade antioxidante; ativador de fatores de promoção do crescimento celular; efeito 
cardioprotetor; antitrombótico; atividade antibacteriana, antiparasitária e antifúngica; efeito hipolipemiante; agente protetor de cárie dentária; efeito 
anticancerígeno; estimulante da imunidade; atividade hepatoprotetora; antisséptico; efeitos semelhantes a hormônios, características estas que os 
tornam atrativos para a confecção de curativos de lesões de pele. Desta forma este trabalho tem como objetivo desenvolver um curativo do tipo 
hidrocolóide a base de Água de coco em pó (ACP). Neste projeto, membranas densas e porosas a base de água de coco em pó serão comparadas suas 
propriedades físico-químicas com as que estão utilizadas no hospital no dia-a-dia. Para isso, serão testados diferentes tensoativos para alcançar a 
consistência ideal. As técnicas empregadas para a caracterização das membranas obtidas a parti da Água de coco em pó (fornecidas pela ACP 
Biotecnologia). Parte dos ensaios serão realizados na Universidade Estadual do Ceará e parte no Laboratório de Química Geral da Estácio do Ceará, 
Unidade Centro. Serão: a caracterização das membranas quanto à coloração, área superficial e porosidade, sorção e transmissão de vapor d’água, 
ângulo de contato, análise térmica simultânea (SDT). Acredita-se que esse curativo irá apresentar uma barreira contra microrganismos comumente 
presentes em lesões de pele.
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Aluno: Maria Milena Gomes Costa Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário
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Aluno: Talia Rabelo Oliveira Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário
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Título EFEITO DA LECTINA DE Canavalia brasiliensis SOBRE AS ALTERAÇÕES HISTOLÓGICAS VASCULARES INDUZIDAS PELA DIABETES EM RATOS

Docente orientador: Alana de Freitas Pires

RESUMO
As alterações vasculares podem ocorrer em consequência da diabetes, que induz a alterações funcionais e estruturais, principalmente devido à 
disfunção endotelial. A hiperglicemia crônica, característica da diabetes, leva à piora no relaxamento dependente do endotélio (perda da 
biodisponibilidade de óxido nítrico), trazendo como consequência a tendência à vasoconstrição, proliferação celular, supressão de apoptose, 
inflamação e trombose, o que caracteriza a disfunção endotelial. A disfunção endotelial é a lesão que precede a aterosclerose, principal causa de 
mortalidade da diabetes, estando associada à comorbidades como a retinopatia, a nefropatia e o “pé diabético”. Lectinas, proteínas que se ligam 
reversivelmente a estruturas glicanas celulares, podem modular os eventos fisiopatológicos da diabetes. A lectina de Canavalia brasiliensis (ConBr), 
além de fosforilar o receptor de insulina, possui efeito relaxante em aortas isoladas de ratos normoglicêmicos e diabéticos via mecanismos diferentes, 
mas que envolvem liberação de óxido nítrico. O objetivo do estudo é investigar o efeito da lectina de Canavalia brasiliensis sobre as alterações 
histológicas vasculares induzidas pela diabetes. Para isso, ratos Wistar (250-300 g) machos, manipulados de acordo com os princípios estabelecidos 
pelo Comitê de Ética da UECE (CEUA N° 12.776.260-4), serão induzidos à diabetes tipo I por injeção intraperitonial de estreptozotocina (STZ; 65 mg/kg 
em citrato 0.1M, pH 4.5) e tratados por via endovenosa com a lectina de Canavalia brasiliensis (ConBr) ou salina, diariamente por oito semanas. Os 
tecidos vasculares (artérias e leito mesentérico vascular) serão analisados por histologia para surgimento de aterosclerose (escores para espessamento 
da camada íntima-média, necrose, processo inflamatório, placa aterogênica), para análise de colágeno (coloração de Picrosirius Red), de fibras
elásticas e depósito de tecido conjuntivo (coloração de Verhöeff Van Gieson), dosagem (TNF-α, e Nitrito) pelo método de ELISA e Gries, bem como 
análise de expressão gênica de iNOS e eNOS por Reação em Cadeia de Polimerase (PCR).
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Aluno: ALICE BRITO MARTINS Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES

Título EFEITOS ANTI-INFLAMÁTORIOS, ANTIOXIDANTES DO COMPOSTO SINTÉTICO LASSBIO 1524 NA PANCREATITE ALCOÓLICA EXPERIMENTAL

Docente orientador: Genilson José Dias Júnior

RESUMO
Já foi descrito que a pancreatite se inicia por uma cascata de ativação de mediadores inflamatórios que culminam, além da exacerbação do processo 
na tentativa de reverter o quadro, gera-se também a dor abdominal, que, em geral, sinaliza a necessidade de atendimento nos serviços de saúde. O 
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LASSBio 1524 atuam sendo inibidores da enzima IKK-B, essa sendo responsável pela fosforilação da IkB, que acaba dissociando o complexo IkB/NF-kB 
no citoplasma, resultando na translocação do NF-kB para o núcleo e indução da transcrição de genes alvos de expressão gênica proteínas quinases, 
IKK-Alfa e IKK-Beta, que fosforilam as proteínas IkB durante respostas inflamatórias. Este trabalho busca avaliar o papel da molécula sintética LASSBio 
1524 no curso da inflamação no pâncreas ocasionado por etanol associado ao ácido palmitoléico. Para isso, a pancreatite aguda será induzida em 
camundongos Swiss (25-30g) por meio de duas injeções intraperitoneais de etanol (1,35 g/Kg), associado ao ácido palmitoléico (POA) (150 mg/Kg), 
com intervalo de 1h. Os controles receberão salina. Será avaliada a curva de variação de massa e sobrevida, como marcadores do bem-estar do animal. 
Posteriormente, será investigado o curso temporal da inflamação por meio dos níveis sérico de amilase e lipase e da mensuração de mieloperoxidase 
(MPO) do pâncreas e estresse oxidativo (MDA plasmático e GSH pancreático). Os resultados esperados são que a associação etanol e POA causem 
diminuição do bem estar do animal, com variação expressiva do peso e redução da sobrevida. A pancreatite alcoólica cause aumento do nível sérico de 
enzimas pancreáticas, de MPO, e de estresse oxidativo. Essas mudanças cursem a uma hiperalgesia visceral. Entretanto, ao tratarmos com os LASSBios 
espera-se que sejam encontrados redução em todas as análises quando comparados ao grupo que sofrerá apenas a injúria por etanol. Concluiremos 
através deste estudo se os LASSBios possuem atividades anti-inflamatórias, antioxidantes e analgésicas na pancreatite aguda alcoólica e que possam 
vir ou não a serem empregados como forma de tratamento para tal patologia.

Aluno: Luana Cavalcante Farias Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/IES

Título INVESTIGAÇÃO DO EFEITO GASTROPROTETOR DOS POLISSACARÍDEOS DE Opuntia ficus indica EM MODELO DE GASTRITE EM CAMUNDONGOS

Docente orientador: KAIRA EMANUELLA SALES DA SILVA LEITE

RESUMO
A manutenção da integridade da mucosa gástrica é garantida pelo equilíbrio entre fatores protetores e agressivos. Tal homeostase é prejudicada pelo 
uso abusivo de álcool, fato que gera o desenvolvimento da gastrite aguda, que compõe uma das complicações gastrointestinais mais recorrentes, 
sendo gerada por uma inflamação aguda ou crônica da mucosa que reveste as paredes internas do estômago que tem como gênese um desequilíbrio 
entre fatores agressores e protetores da mucosa, envolvendo nesse contexto a liberação de diversos mediadores inflamatórios que contribuem 
fortemente para o desenvolvimento das lesões gástricas. A terapêutica atual para a gastrite usa principalmente fármacos da classe dos antagonistas de 
receptores de histamina (H2), análogos da prostaglandina, antiácidos e o mais utilizado na atualidade, os inibidores da bomba de prótons. Contudo, a 
presença de efeitos adversos, associada à refrataridade de alguns pacientes, instigam estudos que busquem novas alterantivas terapêuticas para o 
tratamento desta condição, a qual acreditamos poder ser revertida ou minimizada pela utilização de biopolímeros, nesse caso, polissacarídeos vegetais 
da planta Opuntia ficus-indica que na literatura tem demonstrado efeitos sobre processos inflamatórios, efeito antioxidante e potencial 
gastroprotetor, o que nos despertou o interesse em estuda-la na gastrite experimental. Esse interesse se soma à grande prevalência de gastrite na 
população mundial, o que tem gerado elevados gastos com tratamento. Assim objetivamos avaliar o efeito dos polissacarídeos totais de Opuntia indica 
(PL-O) sobre lesão gástrica induzida por etanol em camundongos. Os polissacarídeos da planta inteira Opuntia ficus (PL-O) serão cedidos pelo 
Laboratório de Polissacarídeos Bioativos (LAPOBIO). Para a indução da lesão gástrica, os animais serão tratados com etanol absoluto (4 ml/kg, v.o.). 
Previamente (30 min antes da indução da lesão) os animais receberão os PL-O por via oral (v.o.) nas doses de 100, 200 e 300 mg/kg. O animais serão 
eutanasiados 1 hora após a administração do etanol por dose excessiva de anestésico e os estômagos serão rapidamente removidos e abertos ao 
longo da grande curvatura para o estudo dos efeitos dos polissacarídeos nos parâmetros de avaliação macroscópica, análise histopatológica, atividade 
de mieloperoxidase, (MPO) e dosagens de malondialdeído (MDA) e glutationa (GSH).

E-mail: kairaemanuella@hotmail.com

Aluno: EVALDA REGILÂNIDA MAIA DE LIMA Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título EFEITOS DO TREINAMENTO ENDURANCE E RESISTIDO E SOBRE O ESTRESSE OXIDATIVO NO MÚSCULO ESQUELÉTICO DE RATOS

Docente orientador: Juliana Osório Alves

RESUMO
Existem modalidades de treinamento físico que levam a alterações diferentes no sistema biológico, fenótipo que pode ser notado claramente nas 
diferenças entre a aparência física de um maratonista (treinamento de endurance) e de um fisiculturista (treinamento resistido). A capacidade 
adaptativa do músculo (sua plasticidade) leva às diferenças observadas fenotipicamente no tecido muscular do atleta. Um aumento na densidade de 
mitocôndrias (biogênese mitocondrial), bem como mudanças de tipo de fibra (rápida para lenta), ocorre nas fibras musculares do atleta sob um regime 
de treinamento de endurance, enquanto no treinamento resistido, adaptações moleculares levam à hipertrofia muscular. Já está bem estabelecido na 
literatura que o exercício físico pode ser considerado uma eficiente terapia antioxidante em condições patológicas onde há um aumento do estresse 
oxidativo, entretanto, os mecanismos envolvidos nesse processo principalmente em quais tipos de exercício, frequência e intensidade isso acontece, 
ainda não estão devidamente esclarecidos. Isto tem uma implicação importante na prescrição de programas de exercício físico. O estresse oxidativo é 
caracterizado como uma condição onde ocorre o desequilíbrio entre o sistema oxidante e antioxidante, onde o primeiro no nosso corpo. O exercício 
físico é uma condição que exerce influência sobre a formação de estresse oxidativo. Um dos fatores mais importantes nessa formação é a intensidade 
e o tipo de exercício. A prática de exercício físico regular exerce influência sobre o estresse oxidativo, o que pode ter implicações diretas no tratamento 
e na prevenção de várias doenças. Esse projeto tem como objetivo de avaliar os efeitos do exercício Endurance e Resistido sobre o estresse oxidativo 
no músculo esquelético de ratos. Serão utilizados 30 ratos machos albinos da linhagem Wistar com 60 dias de vida e peso médio de 220- 250g, obtidos 
do Biotério do Instituto Superior de Ciências Biomédicas da Universidade Estadual do Ceará. Os animais serão mantidos em ciclo claro/escuro 
(12h/12h), em ambiente com temperatura controlada entre 22 a 25ºC, e com ração e água ad libitum. O estudo será composto por três grupos 
experimentais: grupo Sedentário ; grupo Treinamento Endurance (TE)); grupo Treinamento Resistido (TR); Os animais serão ambientados, por duas 
semanas, em uma esteira ergométrica para o uso em roedores, serão submetidos à caminhada por 5 a 10 minutos por dia a uma velocidade de 0,4 
km/h, 5 dias por semana. Após adaptados, um grupo será submetido a um treinamento de endurance outro será submetito a um treinamento de 
resistência. Após 48 horas da última sessão de exercício, os animais serão anestesiados com Tiopental sódico (150mg/Kg) via intraperitoneal e 
decapitados. Amostras do músculo esquelético serão dissecadas, pesadas e imediatamente congeladas em nitrogênio líquido. Será realizado a análise 
da atividade das enzimas antioxidantes SOD,CAT e GPX, através da leitura em espectofotômetro com absorbância de 450nm. Além de biomarcadores 
do metabolismo energético (glicogênio e lactato).
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Docente orientador: FRANCISMEIRE BRASILEIRO MAGALHÃES BARB

RESUMO
A morbidade e mortalidade por acidentes de trânsito têm assumido patamares alarmantes, sobretudo em países de baixa e média renda. No Brasil, a 
maioria dos estudos que enfatizam essa problemática, utiliza por fonte dados secundários, o que impossibilita a avaliação de causa e efeito. O 
presente estudo se propõe a analisar relatos de universitários sobre o comportamento humano no trânsito. Trata-se de um estudo epidemiológico 
transversal que será realizado em um centro universitário do Ceará. A população do estudo está composta por universitários que são alunos da 
instituição, de diversas faixas etárias, de ambos os gêneros, que são condutores de veículos, passageiros e pedestres, que tenham disponibilidade para 
participar da pesquisa.A coleta será realizada através de um link que será enviado para o e-mail dos universitários, contendo o questionário objetivo 
que será disponibilizado para que os mesmos preencham com os seus dados, sendo orientados sobre o sigilo das informações, e a pesquisa se dará de 
acordo com a respostas ofertadas. Será enviado um link para todos os estudantes do centro universitário Estácio do Ceará para que os mesmos 
respondam um questionário sobre como se comportam no trânsito, onde serão consideradas que levam em consideração infrações de trânsito que 
são relacionadas com ocorrência e gravidade de acidentes. A análise estatística procederá de forma univariada, bivariada e multivariada onde será 
determinado um perfil de comportamento associado a acidentalidade referida pelos universitários. apresentação dos resultados da pesquisa, será 
realizada através da utilização de dados estatísticos, pela análise das informações relatadas pelos universitários, participantes do projeto e de acordo 
com as respostas oferecidas ao questionário eletrônico, pelos mesmos. Serão respeitados os princípios éticos da pesquisa haja vista a mesma já ter 
sido aprovada pelo CEP da Estácio FIC. Serão respeitados os princípios éticos da pesquisa haja vista a mesma já ter sido aprovada pelo CEP da Estácio 
FIC.
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Título CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE CARTILHA EDUCATIVA SOBRE TUBERCULOSE

Docente orientador: JULIANA ALENCAR MOREIRA BORGES

RESUMO
A TB continua sendo um grande problema de saúde global. 2015 cerca de 10,4 milhões de pessoas desenvolveram tuberculose (TB), e 1,4 milhão 
morreram da doença. O número de mortes por tuberculose permanece em níveis elevados embora a maioria dessas mortes sejam evitáveis. Até o 
final de 2015, a Organização Mundial da Saúde classificou os 22 países com maior carga, e o Brasil está entre este, com alta carga para TB. Nos últimos 
10 anos, foram diagnosticados aproximadamente 71 mil casos novos da doença. Em 2017, o número de casos notificados foi de 72.770. No ano de 
2016, notificaram-se 4.483 óbitos por TB, correspondendo assim a 2,2 óbitos por 100.00 habitantes. Justifica-se a importância do presente trabalho 
em disseminar informações para a comunidade com o objetivo de interromper a cadeia de transmissão da doença. Pretende-se fornecer um maior 
conhecimento sobre diagnóstico precoce, bem como tratamento eficaz da tuberculose. Assim, contribui-se para uma melhor compreensão do 
processo de tratamento desse paciente bem como da importância do diagnóstico precoce para uma melhor qualidade de vida do paciente. O objetivo 
desta pesquisa é validar o conteúdo de uma cartilha educativa sobre tuberculose. Trata-se de um estudo do tipo metodológico de construção e 
validação de aparência e conteúdo de uma cartilha educativa sobre tuberculose. A construção de uma cartilha como um recurso de tecnologia em 
saúde contribui para a promoção da saúde, uma vez que facilita o processo de aprendizagem e de autocuidado. A etapa de validação da cartilha 
educativa contemplará a participação de acadêmicos, público em geral e colaboradores do Centro universitário Estácio do Ceará. O estudo será 
desenvolvido em quatro etapas que vão desde ao estudo da temática, passando pela escolha de avaliadores, e terminando com a conclusão do 
produto final uma cartilha educativa. Serão considerados e respeitados os aspectos éticos relacionados à realização de pesquisa envolvendo seres 
humanos, conforme o preconizado pela Resolução Nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.
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Título DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA ENSINO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA LEIGOS

Docente orientador: FRANCISMEIRE BRASILEIRO MAGALHÃES BARB

RESUMO
O atendimento precoce em situações de emergência e instituição do suporte básico de vida é fundamental para salvar vidas e prevenir sequelas, por 
isso a importância de que leigos estejam aptos a rapidamente reconhecer, diagnosticar e executar manobras, instituindo o tratamento adequado nas 
situações de risco iminente de vida, onde a tomada de decisão tem de ser rápida. Este estudo justifica-se por reconhecer a importância do 
atendimento em suporte básico de vida e pela necessidade do leigo entender os principais sinais de gravidade para acionamento do socorro médico 
bem como iniciar as medidas necessárias para manutenção da vida até a chegada de equipe especializada. O Suporte Básico de Vida é caracterizado 
por ações de desobstrução de vias aéreas, respiração artificial, compressão torácica externa e desfibrilação precoce. O SBV inclui o reconhecimento 
imediato de um quadro de parada cardiorrespiratória (PCR), o acionamento precoce do serviço médico de urgência, o início imediato das manobras de 
Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e a rápida utilização de um desfibrilador externo automático – DEA (VICTORELLI,2015).O objetivo deste estudo é 
Desenvolver um aplicativo para capacitação de leigos em suporte básico de vida .Trata-se de um estudo metodológico, onde será desenvolvido um 
aplicativo para ensino de suporte básico de vida para leigos. A primeira etapa deste estudo será a elaboração do conteúdo foi baseada na literatura 
científica através de pesquisa nos sites: Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME) e na biblioteca eletrônica Scientific Electronic Library Online (Scielo). Para 
desenvolver esta revisão, serão realizadas seis etapas: 1) seleção do tema a ser estudado e formulação da pergunta norteadora; 2) identificação dos 
descritores nas bases de dados e estabelecimento de critérios de inclusão/exclusão; 3) seleção das informações a serem extraídas dos textos e 
categorização dos estudos; 4) avaliação dos estudos incluídos na revisão; 5) interpretação dos resultados; 6) apresentação da revisão/síntese do 
conhecimento (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).Na segunda etapa, o conteúdo preliminar será desenvolvido com atenção dada à informação 
considerada essencial. O desenvolvimento dessa fase será baseado no critério estabelecido previamente para todo o processo de construção do 
aplicativo. Na terceira etapa ocorrerá a produção do protótipo do aplicativo. Para a confecção da mesma contaremos com o serviço de um profissional 
para projeto gráfico e diagramação. Ressalta-se que o presente estudo será de construção de uma tecnologia e, portanto, dispensa a apreciação do 
mesmo por comitê de ética em pesquisa envolvendo seres humanos.
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Título DIFICULDADE DE ACESSO AOS DIREITOS HUMANOS POR HOMOSSEXUAIS MASCULINO

Docente orientador: Francisco Antônio da Cruz Mendonça

RESUMO
A Declaração Universal dos Direitos Humanos informa que todo cidadão tem direito à liberdade de expressão, pensamento, religião, seguridade social, 
trabalho (que tenha condições justa sem distinção de sexo), lazer, moradia, acesso aos serviços públicos de saúde, proteção, participação nas 
organizações políticas e culturais dentre outros que garantem o bem-estar do indivíduo dentro de uma sociedade democrática. A Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Homem integra ações de saúde para a compreensão da realidade singular masculina nos diversos contextos socioculturais 
e político-econômicos. Esse estudo faz-se importante pelo fato do transexual masculino apresentar no seu cotidiano no intuito de modificar o campo 
da cultura, efetivar, ampliar direitos e superar o quadro de violências motivadas pela discriminação e ódio contra aqueles que a sociedade não 
enquadra nas normas hegemônicas de gênero e de sexualidade. No contexto holístico desses indivíduos, quais as dificuldades encontradas na 
promoção/exclusão do acesso aos serviços de saúde por parte dos transexuais masculinos? Há uma dificuldade no acesso a esses direitos sociais? Em 
que aspectos o profissional enfermeiro atuará para garantir esses direitos? Diante do exposto, é relevante estudar a temática pelo fato de observar na 
sociedade a discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero, incide na determinação social da saúde, no processo de sofrimento e 
adoecimento decorrente do preconceito e do estigma social reservado às populações de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Objetivou-se 
analisar as dificuldades de acesso aos diretos humanos por homossexuais masculino. Este estudo terá caráter descritivo, com abordagem qualitativa. A 
pesquisa acontecerá no período de fevereiro a março de 2020. Será realizada com homossexuais masculinos que fazem programa no centro de 
Fortaleza. Os participantes do estudo serão recrutados aleatoriamente independentes de idade, raça, escolaridade, situação econômica e estado civil, 
que aceitarem participar espontaneamente da pesquisa. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, o número de participantes será estimado na 
dependência da saturação dos dados, ou melhor, à medida que vai surgindo indivíduos de significação e repetição do conteúdo, completará e 
encerrará a coleta de dados. Os critérios de inclusão, serão os homossexuais masculinos que estejam fazendo programa. O instrumento escolhido para 
a coleta de dados foi à entrevista do tipo semiestruturada, contendo questões guias. A pesquisa vai obedecer aos aspectos éticos da pesquisa que 
envolve os seres humanos, conforme as normas da Resolução N.º 466/2012.
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Título ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO E CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO: 
CAPACITANDO GESTANTES E CASAIS GRÁVIDOS NO PERÍODO DO PRÉ-NATAL

Docente orientador: Fernanda Cavalcante Fontenele

RESUMO
Toda gestante deveria receber informações educativas e preventivas que favoreçam uma gestação, parto e puerpério saudáveis. Dentre estas 
informações tem-se a amamentação, um processo que favorece o vínculo entre mãe, filho e também da família, podendo ter implicações para toda 
vida da criança e também os cuidados que a mãe deve ter com o recém-nascido após o nascimento. Muitas são as dúvidas que mulheres relatam 
sobre amamentação e como cuidar de seu bebê. O enfermeiro tem no pré-natal a oportunidade de realizar atividades educativas, que favoreçam uma 
maternidade saudável. O objetivo do estudo é desenvolver uma estratégia de educação em saúde para promoção do aleitamento materno e cuidados 
com o recém-nascido: capacitando gestantes e casais grávidos no período do pré-natal. Será desenvolvido um estudo de quantitativo, exploratório-
descritivo, em uma instituição de ensino superior no período de agosto de 2019 a junho de 2020. Participarão gestantes, casais e rede social de apoio. 
A proposta consiste em três etapas: realização do curso para gestantes uma vez ao mês durante o período do estudo. Realização de pesquisa para 
embasamento cientifico, utilizando-se a revisão integrativa, seguindo rigorosamente os passos de tal metodologia. Pergunta norteadora: “Que 
orientações sobre aleitamento materno e cuidados com o recém-nascidos as gestantes recebem durante o pré-natal”? A busca dos estudos será 
realizada no período de outubro de 2019 a fevereiro de 2020, por meio do Portal de periódicos CAPES nas seguintes bases de dados: CINAHL, MEDLINE 
e LILACS. Com os descritores: “Pregnant Women”, ”Health Education”, “Newborn” e “Breast Feeding”. Serão incluídos estudos dos últimos cinco anos, 
transcritos para uma tabela para a facilitar a análise dos dados. Finalmente será construído uma cartilha educativa sobre aleitamento materno e 
cuidados com o recém-nascido. A construção do conteúdo da cartilha será baseada nas necessidades das gestantes e de seus maridos, de acordo com 
a condução durante o curso. Eles sinalizarão com as principais dúvidas e questionamento sobre a temática. O conteúdo final será então submetido a 
edição, o trabalho de design e diagramação das imagens será realizado por profissional capacitado para garantir uma facilidade na leitura e clareza do 
conteúdo. O projeto foi aprovado na Plataforma Brasil e Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) com Parecer nº 3050286.
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Título MÍDIAS SOCIAIS E ALEITAMENTO MATERNO: VANTAGENS E DESVANTAGENS

Docente orientador: MARIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA

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

Docente orientador: Aline Tomaz de Carvalho

RESUMO
O câncer de mama é o tipo que mais acomete as mulheres tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Nestes, a incidência tem 
aumentado devido à elevação da expectativa de vida, da urbanização e adoção do estilo de vida ocidental. Por isto, são desenvolvidas e 
implementadas políticas públicas mundiais contra a mortalidade pela doença. A falta de programas de detecção precoce é realidade em países mais 
pobres e resulta em alta proporção de mulheres acometidas pela doença em estágio avançado (60 % dos casos) assim como a falta de diagnóstico 
adequado e de locais para tratamento. Além disso, existem barreiras que dificultam a adesão aos exames de triagem pela mulher, cujos principais 
fatores relacionados a isto são idade avançada e baixo nível educacional ou deficiências. Estes são considerados como fatores relacionados à prática 
insuficiente destas ações de detecção precoce. São classificadas como PcD aquelas que tradicionalmente são entendidas como deficientes, tais como 
as crianças que nascem com paralisia cerebral, cadeirantes, pessoas que são cegos ou surdos ou pessoas com deficiência intelectual ou condições de 
saúde mental e também o grupo mais amplo que possuem dificuldades funcionais em decorrência de condições como doenças não transmissíveis, 
doenças infecciosas, doenças neurológicas, lesões e condições resultantes do processo de envelhecimento. Dentre a população brasileira, foi estimada 
a existência de, aproximadamente, 46 milhões (23,9%) de PcD. Destas, 18,50% possuem deficiência visual; 7% motora; 5,10% auditiva e 1,40% mental 
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2012). Meios comuns para a busca de informações em saúde por pessoas surdas são a 
família, materiais impressos e internet de maneira informal e insegura. O acesso limitado às informações em saúde ocasiona lacunas no conhecimento 
que podem comprometer o estado de saúde destas pessoas. De maneira geral, pessoas surdas tem dificuldade de acesso aos conteúdos em saúde 
devido à escrita destes materiais em português. Percebe-se que acesso é um tema amplo e regularmente discutido dentro da comunidade surda. 
Envolve acesso à comunicação, informação, educação e cultura, bem como acesso aos serviços, incluindo serviços de saúde. Com isto, a educação em 
saúde acessível para surdos se torna indispensável. Quanto à enfermagem, esta é profissão apta para educar em saúde em todas as temáticas da 
saúde pública, o que inclui a detecção precoce do câncer de mama. Portanto, é profissão que deve estar preparada para educar mulheres surdas sobre 
a temática. Estudo do tipo antes e depois a ser realizado com mulheres surdas de instituição de ensino em Fortaleza. Será realizada avaliação prévia do 
conhecimento com pré-teste, depois atividade educativa e, por fim o pós teste. o conhecimento será avaliado pela comparação das respostas obtidas 
no pré e pós teste. Serão observados os aspectos éticos de pesquisas com seres humanos. Espera-se que o conhecimento destas mulheres melhore de 
forma significativa após participação da atividade educativa.
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RESUMO
A doença celíaca (DC) é uma enteropatia crônica genética que tem como característica a atrofia parcial ou total das microvilosidades da mucosa do 
intestino delgado. Dentre as complicações decorrentes dessa patologia pode ocorrer surgimento de outras doenças associadas, tais como 
osteoporose, diabetes mellitus tipo I (DMI), tireoidite de Hashimoto e linfoma. O glúten é uma proteína que se decompõe em proteínas menores e 
está presente no trigo na forma de gliadina e glutenina, na aveia como avenina, no centeio como secalina, na cevada como hordeína, e em todos os 
híbridos em que haja qualquer destes cereais envolvidos. Os pacientes acometidos com DC possuem restrição quanto a ingestão de glúten, visto que o 
seu consumo desencadeia uma reação inflamatória que agride os microvilos intestinais. Como forma de regularizar o nível máximo detectável de 
alimentos sem glúten, a Comissão do Codex Alimentarius (2008) definiu um teor de 20 ppm de glúten para alimentos. Ademais, a lei federal nº 10674 
de 2003 obriga as empresas alimentícias a identificarem nos rótulos e embalagens se o alimento contém ou não glúten. O atraso no diagnóstico e no 
início de uma dieta isenta de glúten parece aumentar o risco de neoplasias. As células normais de expansão clonal estão sujeitas a sinais que regulam 
sua proliferação e comportamento. A grande maioria dos cânceres são capazes de interromper o controle normal de proliferação celular e cada célula 
possui um número finito de maneiras pelas quais essa ruptura pode ocorrer. As células cancerígenas desenvolvem um alto grau de autonomia quanto 
aos sinais regulatórios externos, que são responsáveis pela homeostase celular normal. O conhecimento ainda é ínfimo, em termos epidemiológicos, 
sobre neoplasias pediátricas no Brasil, como também nos países de médio e baixo desenvolvimento que se encontram em transição epidemiológica 
tanto nas áreas de doenças não transmissíveis, como nas de doenças infecciosas, sendo assim, o tratamento do câncer pediátrico um foco de interesse 
global. A utilização dos medicamentos deve ser baseada no uso racional em que os pacientes recebam os medicamentos próprios para sua situação 
clínica em doses que atendam à sua necessidade individual, por um período adequado e com o menor custo possível para eles e para a comunidade. 
Embora estudos comprovem que a ingestão de glúten na dieta causa inflamações no intestino delgado de indivíduos geneticamente predispostos, o 
glúten pode ser encontrado na forma de ingredientes inativos em medicamentos, na forma de excipientes. Deficiências nutricionais decorrentes da 
má-absorção de macro e micronutrientes, como, por exemplo, deficiência de ferro, ácido fólico, vitamina B12 e cálcio, devem ser diagnosticadas e 
tratadas. Havendo comprovação da deficiência nutricional a dieta deverá ser suplementada com vitaminas e minerais para correção das deficiências 
resultantes dos sintomas da patologia. Os pacientes acometidos com DC devem fazer restrição de alimentos ou qualquer outra substância que 
contenha trigo, aveia, cevada ou centeio. Visto que algumas formulações farmacêuticas tem o trigo como constituinte de alguns excipientes e que 
pacientes celíacos fazem consumo excessivo de medicamentos, se faz necessário realizar um estudo relacionado ao uso racional. Neste sentido, o 
presente estudo tem por objetivo avaliar o conhecimento dos pacientes celíacos a respeito dos fármacos e a possível presença de glúten em suas 
formulações. Para isto, serão aplicados questionários em pacientes celíacos, com câncer, infanto-juvenil e idade inferior a 22 anos. A pesquisa será 
realizada em uma casa de apoio a crianças com câncer localizadas na cidade de Fortaleza-Ceará. Desta forma, espera-se que o glúten seja encontrado 
em vários tipos de medicamentos e que isto possa estar acarretando sintomas de origem desconhecida nos pacientes celíacos.
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Título AVALIAÇÃO DO USO DE POLIFARMÁCIA EM PACIENTES CELÍACOS
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RESUMO
É crescente o uso da polifarmacia entre a população nos últimos anos, que se caracteriza pelo uso excessivo de medicamentos, ingestão de cinco ou 
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mais medicamentos e fazer uso de medicamentos além do que foi prescrito. A estes eventos dá-se o nome de polifarmacia, com etiologia multifatorial 
e com maior prevalência em indivíduos com manifestações clínicas decorrentes do envelhecimento e em com doenças crônicas degenerativas. O 
aumento da multimorbidade vinculada ao aumento da expectativa de vida são fatores relacionados ao uso de múltiplos medicamentos. Além deste 
fator, existe uma gama de medicamentos disponíveis no mercado para o tratamento de outras doenças associadas, como diabetes mellitus e 
hipertensão. O uso de fármacos associados quando prescritos corretamente podem minimizar danos, aumentar a longevidade, melhorar a qualidade 
de vida, e até mesmo curar. Contudo, algumas terapias se utilizadas de forma inadequada, podem gerar interações medicamentosas e reações 
adversas. A automedicação é uma realidade frequente entre a população brasileira. Em um estudo realizado com a população adulta do Distrito 
Federal, constatou-se que 35,5% dos entrevistados relataram ter feito uso de algum tipo de medicamento nos últimos 7 dias, prevalecendo a 
automedicação. Neste público, os medicamentos mais consumidos foram os que atuam no aparelho digestivo e metabolismo, no sistema nervoso e 
aparelho cardiovascular. Entre os mais utilizados estão os analgésicos, antirreumáticos e anti-inflamatórios, além de moduladores do sistema genital, 
além dos hormônios sexuais. Tanto no Brasil como no mundo o que podemos ver é que com o aumento da expectativa de vida, com o aumento da 
longevidade da população aumentam também os números relacionados às doenças crônicas, e assim, a utilização de medicamentos. Ações que 
avancem no sentido de aumentar a segurança do uso de fármacos em grupos populacionais com maior chance de polifarmacia, tanto pode reduzir 
eventos adversos, como maximizar os benefícios pretendidos, como também, minimizar danos à saúde do indivíduo. Sabe-se que se faz necessário o 
uso de fármacos em algumas patologias, tais como nas doenças crônicas não transmissíveis e dentre outras. Ademais, tendo em vista o uso 
concomitante de outros medicamentos além dos prescritos, vem a ser importante investigar a prevalência da polifarmácia na população cearense 
atendidos na Acelbra. O uso de medicamentos e vitaminas são essenciais em algumas patologias, devido à dificuldade de absorção de alguns 
nutrientes pela mucosa do trato gastrointestinal em algumas enfermidades, como é o caso dos celíacos. Um exemplo para ilustrar estes casos, é a 
dificuldade de absorção da vitamina D, pois há uma diminuição da biodisponibilidade, devido à síndrome de má absorção. As vitaminas quando 
utilizadas de forma indiscriminada são passíveis de toxicidade com sintomas como anorexia, desidratação, fraqueza muscular, enxaquecas, náuseas, 
vômitos, poliúria e polidipsia. Por razões como estas, é necessária uma maior atenção à formulação de medicamentos, alimentos fortificados e 
suplementos. Deste modo, o presente estudo tem como objetivo identificar a prevalência da utilização de múltiplos medicamentos, bem como, 
polivitamínicos por parte dos portadores de doença celíaca. Para isto utilizaremos questionário a ser preenchido pelos celíacos cadastrados na 
ACELBRA – Associação dos Celíacos do Brasil, Fortaleza – CE, que tenham assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A partir desta 
pesquisa, almeja-se verificar a quantidade de glúten presente nos medicamentos utilizados por este público para assim minimizar possíveis reações 
adversas nos portadores da Doença Celíaca.
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RESUMO
A resistência microbiana aos antimicrobianos atualmente é uma das maiores preocupações globais em saúde pública, uma vez que antimicrobianos 
muito usados estão se tornando ineficazes, gerando uma série de consequências diretas e indiretas como, por exemplo, o prolongamento da doença, 
o aumento da taxa de mortalidade, a permanência prolongada no ambiente hospitalar e a ineficácia dos tratamentos preventivos que comprometem 
toda a população. Levando-se em consideração o desfecho problemático vivido nos dias atuais nos hospitais de todo Brasil, em relação a 
predominância de bactérias multirresistentes, compara-se o quanto é crucial gerar vários planos e estratégias com intuitos principais de aperfeiçoar a 
prescrição de antimicrobianos nos diversos serviços de saúde, tendo como objetivo a utilização correta e adequadamente criteriosa dos medicamentos 
antimicrobianos, e também, a redução do desenvolvimento e seleção de micro-organismos multirresistentes; reduzir custos e aperfeiçoamento de tais 
desfechos. A resistência bacteriana é um problema desafiador de saúde pública. Infelizmente as infecções por bactérias multirresistentes provocam 
um amento em internações mais prolongadas, acréscimos de custos nas despesas do tratamento dos pacientes e adição de mortalidade se 
comparadas às infecções por agentes mais sensíveis. O combate à emergência e à propagação de bactérias resistentes aos antimicrobianos e ao 
desenvolvimento de novos mecanismos de resistência exige uma abordagem conjunta e articulada de vários segmentos governamentais, dos 
profissionais de saúde e de toda sociedade (ANVISA,2017) O desenvolvimento e aumento da resistência microbiana são proporcionalmente ligados ao 
uso frequente da droga medicamentosa, sendo assim, o maquinário de resistência ligado a uma droga especifica pode comprometer toda a classe ou 
mesmo classes diferentes de antibióticos. Os genes que codificam resistência podem ser cromossômicos, plasmodiais ou presentes em transpostos, 
com possibilidade de transmissão horizontal intra e interespécies, com potencial de acometimento humano, animal, alimentar e ambiental. Os 
antimicrobianos estão entre os medicamentos mais utilizados em hospitais sendo responsável por 20 a 50% das despesas hospitalares, associado a 
elevadas taxas de prescrição em nível ambulatorial. Este cenário pode afetar tanto a microbiota do indivíduo quanto ao ambiente hospitalar. Em 
dezembro de 2017 a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária lança uma Diretriz Nacional para Elaboração de Programa de Gerenciamento do Uso de 
Antimicrobianos em Serviços de Saúde, que propõe ações destinadas ao controle do uso desses medicamentos nos serviços de saúde, englobando 
desde o diagnóstico, a seleção, a prescrição e a dispensação adequadas, as boas práticas de diluição, monitoramento das prescrições, da educação de 
profissionais e pacientes. Esse projeto tem como objetivo colaborar com a implantação de um projeto que tem como foco principal montar um 
programa racional de antimicrobianos de forma, factível e realizável em relação às necessidades de controle de antimicrobianos no Hospital Geral de 
Fortaleza, até o ano de 2021. O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da instituição acadêmica, até a data final do prazo do edital, dia 
03/06/2019. Os aspectos metodológicos envolvem: revisão integrativa da literatura para definição dos conceitos e cuidados importantes à adequada 
elaboração de um manual técnico de orientação para os profissionais da saúde sobre o uso racional de antimicrobianos e conclusão com êxito do 
projeto. Em momento seguinte ocorrerá a construção do material e efetiva elaboração do manual técnico e a quarta etapa será a submissão ao 
processo de avaliação, que ocorrerá com profissionais especialistas. Esse projeto conta com a participação de médicos infectologistas, enfermeiros e 
farmacêuticos e está em fase de implantação. Outra meta é identificar e acompanhar o consumo de antimicrobianos prescritos, assim como avaliar a 
prescrição medica dessa unidade hospitalar. A análise dos dados será realizada de forma descritiva, sendo atribuídos valores aos itens.
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RESUMO
O envelhecimento é um processo progressivo, gerando modificações morfológicas, fisiológicas e funcionais. As vias responsáveis pelo controle postural 
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também são comprometidas com o processo do envelhecimento, gerando impacto na vida dos idosos. Com alguns sistemas afetados várias etapas do 
controle postural podem ser suprimidas, diminuindo a capacidade compensatória do sistema, e levando o idoso a um aumento de instabilidade 
postural. Com a chegada do envelhecimento, o desconforto devido alterações posturais vai além do aspecto estético, podendo comprometer a 
realização de atividades da vida diária. O corpo diante da gravidade pode sofrer alterações posturais e no equilíbrio com o passar do tempo, sendo 
alterado, entre outros fatores, pelos hábitos posturais adotados nas atividades diárias. Ao longo dos anos, o envelhecimento e os problemas 
psicossociais colaboram com o desarranjo postural e o desequilíbrio dessas estruturas (OLIVEIRA; OLIVEIRA; MOTA; 2018). A prática de atividade física 
ajuda a diminuir o avanço do processo fisiológico que acontece no corpo humano caracterizado pelo declínio heterogêneo progressivo do 
envelhecimento. Idosos que realizam atividade física contínua permanecem ativos e previnem doenças crônicas degenerativas que melhoram as 
capacidades motoras-cognitivas, fisiológicas e mentais. Objetivo: Analisar os efeitos da prática do método Pilates na postura, na funcionalidade do 
idoso e seu desempenho nas atividades de vida diária. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, transversal e com análise 
quantitativa dos resultados apresentados. A presente pesquisa será desenvolvida em dois locais: Instituto Sênior – Centro Universitário Estácio do 
Ceará, Fortaleza - CE; PAI - Programa de Ação Integrada para Aposentada, Fortaleza - CE. A coleta será realizada no período de agosto a dezembro de 
2019, mediante aprovação do Comitê de Ética do Centro Universitário Estácio do Ceará. Os participantes da pesquisa irão passar por uma avaliação 
postural dos principais pontos anatômicos através da utilização do Software para Avaliação Postural (SAPO), Versão 0.68. Para detectar as possíveis 
alterações posturais, além de responderem ao índice de Barthel, que avalia a capacidade de exercer as atividades da vida diária. Entre os benefícios 
estão inclusos a possibilidade de traçar medidas e ações para o desenvolvimento de atividades para melhoria da postura, visando a sua saúde à longo 
prazo. Resultados: Perante aquilo que se propõe o estudo, espera-se traçar O perfil epidemiológico da amostra do estudo, além de mensurar o 
desempenho nas atividades da vida diária dos idosos praticantes e não praticantes do pilates. O resutado esperado do trabalho visa ressaltar os 
benefícios da prática do pilates na vida do indivíduo idoso, assim como sua repercussão na postura e na independência funcional do mesmo.
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RESUMO
A condição álgica denominada lombalgia afeta uma parcela significante da população, sendo uma das causas de maior abstenção ao trabalho, além de 
gerar onerosos custos ao indivíduo. Essa condição pode ter uma origem neurológica, quando afeta as raízes nervosas ou musculoesquelética, sendo 
nesta última chamada de não específica. Estudos demonstram que 50 a 90% da população adulta sofrerá de lombalgia em algum momento da vida, 
sendo mais prevalente na faixa etária de 45 a 64 anos. Devido à grande incidência desse sintoma na faixa populacional ativa no mercado de trabalho, 
principalmente dos países industrializados, o mesmo é considerado um grande problema socioeconômico. Os fatores de risco para lombalgia são os 
mais diversos desde fatores individuais até psicossociais. O Pilates é uma modalidade de baixo impacto, considerada reabilitadora, que apresenta 
inúmeros benefícios fisiológicos para os seus praticantes, como melhorias cardiorrespiratórias, na flexibilidade e na composição corporal. Além disso, 
apresenta baixo índice de lesões nos seus praticantes. OBJETIVOS: Analisar a influência do método Pilates na função cardiorrespiratória e flexibilidade 
de indivíduos com lombalgia. METODOLOGIA: O estudo será realizado na CTA academia, com cerca de 28 participantes. Esses indivíduos passarão por 
uma avaliação inicial que consistirá em anamnese, testes de flexibilidade através da goniometria, direcionado aos movimentos de flexão, extensão e 
rotação de tronco e também a flexão de quadril, testes cardiorrespiratórios, que envolvem a mensuração dos sinais vitais, força muscular, volumes e 
capacidades pulmonares, como a manovacuometria, ventilometria e fluxometria, bem como a avaliação da dor lombar através do questionário de 
Oswestry. Após os testes iniciais, será iniciado o protocolo de 8 semanas de Pilates, com frequência de duas vezes por semana com duração entre 45 e 
60 minutos. Após essas semanas de intervenção, os participantes serão reavaliados com os mesmos testes citados anteriormente. RESULTADOS 
ESPERADOS: Mediante o desenvolvimento do protocolo proposto no presente projeto, espera-se contribuir positivamente no que concerne as 
informações acerca da eficácia do método Pilates como agente recuperador de lombalgias e influenciador das variáveis físicas e fisiológicas de seus 
praticantes. Com base na avaliação prévia dos participantes teremos um comparativo intrapessoal, evidenciando os benefícios da modalidade aplicada 
como intervenção nos indivíduos estudados.
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RESUMO
O envelhecimento da população cresce de forma rápida, visto que há um declínio nas taxas de fertilidade e um aumento na expectativa de vida dos 
indivíduos. Junto ao envelhecimento ocorrem alterações sistêmicas corporais, que podem interferir na qualidade de vida dos idosos. A Diabetes 
Mellitus (DM) é uma das principais doenças que acomete a população acima dos 60 anos, onde se manifesta uma alta taxa de glicemia, decorrente de 
modificações na ação da insulina e/ou na secreção da insulina. A DM é uma doença crônica e progressiva, onde a OMS conceitua um problema de 
saúde pública. A prevenção e o cuidado no controle da DM são circunstâncias sensíveis ao nível da atenção primária à saúde. Mais de 80% dos idosos 
acometidos pela DM, não aderem a mudanças comportamentais necessárias para a prevenção e controle da DM, impactando negativamente a 
qualidade de vida desta população. Justificativa: Visto o crescimento da população idosa e a sua busca pela qualidade de vida, fomos levados a 
pesquisar o quanto o convívio com a DM interfere na qualidade de vida desta população. Nesta circunstância, o estudo busca acrescentar dados 
epidemiológicos que possam auxiliar a comunidade acadêmica científica na construção de novos estudos a respeito da temática, da mesma maneira 
que, alertar a população de modo geral a respeito da prevenção e controle da DM. Objetivo: Analisar a qualidade de vida de idosos diagnosticados 
com DM que são atendidos na atenção primária a saúde, no município de Fortaleza-CE. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa exploratória, 
transversal e descritiva, com abordagem quantitativa. O estudo será desenvolvido em seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Cidade de Fortaleza–
CE, no período de um ano, compreendido entre os meses de agosto de 2019 a julho de 2020. A população do estudo será formada por todos os idosos 
habitantes dos territórios pertencentes as Unidades Básicas de Saúde. Serão incluídos na pesquisa sujeitos acima de 60 anos de idade, diagnosticados 
com DM tipo I e tipo II, que sejam acompanhados pelos profissionais das UBS participantes do estudo. A coleta de dados será realizada mediante 
aplicação de questionários estruturados contendo dois blocos, um com informações sobre a doença e dados sociodemográfico e culturais dos 
participantes, e o segundo, trata-se de uma escala de qualidade de vida (SF – 36) já validada e traduzida para a língua portuguesa.

E-mail: rafaps@msn.com
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Aluno: Ana Luiza Costa de Queiroz Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título ANALISE DOS ACIDENTES DE TRABALHO EM SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE

Docente orientador: Vasco Pinheiro Diógenes Bastos

RESUMO
O trabalho traz benefícios em vários aspectos da vida, como no campo financeiro, na satisfação pessoal e preservação da manutenção do bem estar 
psicossocial do empregado, estabelecendo assim o ato de exercer uma atividade profissional a uma prática de promoção a saúde. Os hospitais são 
instituições que prestam serviços à saúde a fim de atender, tratar e curar pacientes de diversas patologias; por outro lado, é um ambiente que expõe 
os trabalhadores a uma série de riscos que podem ocasionar Acidentes de Trabalho, doença profissional e doença de trabalho. O estudo tem como 
objetivos: Traçar o perfil sociodemográfico dos Servidores/Funcionários em estudo; verificar o tipo de Acidente de trabalho na amostra em estudo; 
relacionar os Acidentes de trabalho com a atividade Laboral da amostra em estudo, verificar a prevalência de acidente de trabalho na Instituição em 
estudo. O presente projeto delineia um estudo descritivo, documental, transversal, exploratório, de análise quantitativa dos dados coletados. A 
pesquisa será realizada no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) no Instituto Dr. José Frota, 
localizada no município de Fortaleza, no período de outubro/19 a março/20, mediante aprovação do Comitê de Ética do Instituto Dr. José Frota. A 
população do estudo será composta pelas Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT) dos servidores/funcionários do Instituto Dr. José Frota 
durante o período de 2013 a 2019. Baseado em informações coletadas no Serviço a amostra será constituída por 180 CAT. As variáveis do estudo em 
questão são: Idade, tempo de atuação na profissão, tipo de acidente de trabalho e carga horária diária de trabalho. A coleta de dados Inicialmente será 
feita uma visita ao SESMT, na qual serão expostos os objetivos da pesquisa ao Coordenador e será solicitada autorização para realizar o estudo, esse 
termo de fiel depositário será assinado em duas vias. Após a assinatura do referido termo, será feito um levantamento das Comunicações de Acidentes 
de Trabalho que estejam devidamente preenchidas com todas as informações na comunicação. A CAT consta de um formulário padrão do Ministério.

E-mail: vascodiogenes@yahoo.com.br
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Aluno: Antônia Eduarda da Silva Fernandes Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO DA DISPNEIA E OS IMPACTOS DO CONTROLE AMBIENTAL EM PACIENTES COM DOENÇAS PULMONARES CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS DE UMA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE

Docente orientador: Denise Maria Sá Machado Diniz

RESUMO
A Organização Mundial da Saúde vem propondo desde 2003, o modelo de atenção denominado “Cuidados inovadores para as condições crônicas”. O 
Brasil ainda apresenta um perfil de doenças fortemente marcado por determinantes socioeconômicos e ambientais, mas já se enfrenta situações nas 
quais as intervenções médico-sanitárias e a mudança dos estilos de vida afetam os níveis de saúde da população. As doenças respiratórias crônicas são 
consideradas umas das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo. Especificamente, a asma e a Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica (DPOC) acarretam comprometimentos de ordem física, psicológica, social, além de grandes custos financeiros, representando, assim, dois 
sérios problemas de Saúde Pública na maior parte do mundo. Objetivou-se analisar o grau de dispneia e os impactos do controle do ambiente onde 
vivem pacientes com Doenças Pulmonares crônicas não transmissíveis de uma regional do município de Fortaleza-Ce. Esse projeto de pesquisa 
consiste em um estudo de campo, de caráter transversal e descritivo, com estratégia de análise quantitativa dos resultados apresentados e será 
realizado nos postos de Saúde da Regional VI de Fortaleza-Ce, de setembro de 2019 a dezembro de 2020, após aprovação pelo CEP Estácio/FIC. Tendo 
por amostra pacientes atendidos nas referidas unidades que apresentem patologia pulmonar. A amostra será composta por indivíduos de ambos os 
sexos na faixa etária entre 18 e 85 anos. Primeiramente será preenchida a ficha de anamnese desenvolvida com perguntas necessárias para 
determinar se o voluntário atende aos critérios de inclusão e exclusão. Será realizada a avaliação do grau de dispneia pela escala de dispneia 
modificada, os aspectos relacionados ao controle ambiental da residência e do trabalho dos voluntários através de um formulário contendo as 
especificações da residência e trabalho do voluntário e medida da cirtometria com uma fita métrica. Esses dados serão apresentados por meio de 
gráficos, tabelas e/ou quadros submetidos a uma análise descritiva com auxílio do Software Microsoft Office Excel versão 2018.

E-mail: dmsmdiniz@hotmail.com
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Título AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA REABILITAÇÃO CARDIACA NA QUALIDADE DE VIDA E FUNCIONALIDADE EM PACIENTES PÓS TRANSPLANTE 
CARDIACO

Docente orientador: Geórgia Guimarães de Barros Cidrão

RESUMO
Quando o paciente passa pelo transplante cardíaco e ultrapassa as complicações normalmente ocorridas após a cirurgia, como as possíveis infecções, o 
mesmo tem que lidar com as mudanças que ocorrem no seu corpo afetando sua qualidade de vida e funcionalidade. Após o transplante cardíaco, o 
paciente apresenta intolerância ao exercício físico pela alteração no desempenho hemodinâmico, resultante de anormalidades cardíacas, 
neurohormonais, vasculares, musculoesqueléticas e pulmonares. Isso poderia ser explicado, em parte, pela falência cardíaca pré-transplante, pelo 
próprio ato cirúrgico, pelo período de hospitalização, pela utilização de imunossupressores, pelo número de episódios de rejeição e pelo tempo de 
transplante. Com isso, se faz necessária a intervenção de uma equipe multiprofissional, visando melhorar a qualidade de vida e a funcionalidade dos 
pacientes, permitindo o seu retorno às atividades de vida diária. Dentro desse contexto, a reabilitação cardíaca tem um papel importante na 
recuperação do indivíduo pós-transplante cardíaco. Visto os benefícios da reabilitação cardíaca nesse grupo de pacientes, surgiu o interesse em 
pesquisar sobre o assunto. Verificamos também que ainda há necessidade de um número maior de estudos, para assim alicerçar a prática clínica dos 
profissionais que atuam na área. Avaliar os efeitos da reabilitação cardíaca na qualidade de vida e funcionalidade em pacientes pós-transplante 
cardíaco. Será realizado um estudo do tipo transversal, quantitativo, com abordagem descritiva e analítica dos resultados. Para avaliar a qualidade de 
vida e funcionalidade dos pacientes aplicaremos os questionários SF 36, índice de Barthel e Questionário das atividades instrumentais da vida diária: 
Health assessement questionnaire - Disabillity index. O estudo será realizado no Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (Hospital do Coração), 
localizado no bairro de Messejana, na cidade de Fortaleza, Ceará, no período de agosto de 2019 à novembro de 2019. A população e a amostra serão 
compostas por 30 pacientes atendidos no setor de Reabilitação Cardíaca. Serão incluídos no estudo pacientes de ambos os sexos e qualquer idade, 
que foram submetidos ao transplante cardíaco, que concordarem em participar da pesquisa e que estiverem em atendimento no serviço de 
reabilitação cardíaca do hospital. Serão excluídos do estudo os pacientes que estiverem sendo atendidos há mais de um mês, pois iremos comparar os 
resultados encontrados no início e no final do tratamento. Acredita-se que, conhecendo os efeitos terapêuticos da reabilitação cardíaca, políticas e 
programas de saúde sejam implementados, visando a um maior controle das complicações pós-operatórias dos transplantados e como consequência a 
redução do custo financeiro para o sistema de saúde e para a sociedade.

E-mail: georgiaguimaraes76@gmail.com
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Aluno: Júlia Francisca Rodrigues de Sousa Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Isabelly Abreu de Oliveira Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Título CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM DOR CRÔNICA E SENSIBILIZAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE

Docente orientador: Francisco Fleury Uchoa Santos Júnior

RESUMO
O objetivo do presente estudo é mensurar a prevalência de dor crônica e nível de sensibilização central em Fortaleza/CE. Trata-se de uma pesquisa do 
tipo transversal, observacional, descritiva e comparativa, com base em estratégia de análise quantitativa dos dados encontrados. O estudo acontecerá, 
de agosto de 2019 a março de 2020, a partir do laboratório de informática do Centro Universitário Estácio do Ceará. De modo que utilizaremos o 
laboratório para enviar emails e mensagens por redes sociais para habitantes da referida cidade, com o intuito de obter as respostas dos mesmos para 
os questionários do presente estudo. Fortaleza, capital do Ceará, é uma cidade com população estimada, pelo IBGE em 2018, em 2.643.247 pessoas, 
com a característica de ser a 5ª economia do Estado e a 161ª classificação de educação no Estado. IDH – 2010 (Índice de Desenvolvimento Humano) = 
0,754. Com base nos valores populacionais acima descritos, foi realizado o cálculo amostral, obtivemos um tamanho de amostra de 400 pessoas, para 
um erro de 5%. Entrarão para as avaliações adultos entre 18 e 80 anos de ambos os gêneros residentes no município avaliado, seja em zona rural ou 
zona urbana. Excluiremos indivíduos analfabetos, ou que tiverem qualquer disfunção cognitiva/psicológica grave, que possa interferir na realização dos 
testes, como por exemplo: prejuízos que impossibilitem sua fala durante os testes. Será aplicado um questionário sociodemográfico para 
caracterização da amostra em questão e o formulário BP-CSI versão em português. É adaptado e validado para uma população brasileira (BP-CSI) é um 
questionário de auto-relato de sintomas de saúde, fácil de administrar, para pacientes que estão em alto risco de ter sensibilização central (CS), ou 
para avaliar sintomas relacionados com CS. O uso de o CSI também tem sido recomendado como um componente de um conjunto para ajudar a 
classificar pacientes com dor crônica. (CAUMO et al., 2017). A coleta será feita de forma virtual através de formulário eletrônico (Google Forms) e 
enviada por email ou redes sociais para os usuários, de modo que os mesmos responderão de forma livre as perguntas propostas e o aceite do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido no formulário será considerado como válido para a realização do estudo.

E-mail: drfleuryjr@gmail.com
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Título CONHECIMENTO DOS DISCENTES DE GRADUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE SOBRE TUBERCULOSE

Docente orientador: ANDRÉA DA NÓBREGA CIRINO NOGUEIRA

RESUMO
A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível provocada pelo Mycobacteriam tuberculosis ou Bacilo de Koch, que se desenvolve num período 
latente desde o contágio até a manifestação dos sintomas como, sudorese noturna, indisposição, febre, emagrecimento, dor no peito, falta de apetite 
e tosse pertinente, tendo como prioridade os pulmões, mas também pode acometer os ossos, rins, meninges, causando inflamação e lesão tissular 
(NOGUEIRA, 2012). Devido a importância do tema se faz necessário avaliar o conhecimento dos discentes dos cursos de fisioterapia e educação física 
sobre a Tuberculose para a partir dos resultados propor estratégias de capacitação dessa população. Objetivo: Avaliar o conhecimento dos discentes 
dos cursos de fisioterapia, enfermagem e educação física sobre a Tuberculose; traçar o perfil sociodemográfico dos discentes; identificar as principais 
dúvidas relatadas pelos discentes sobre o tratamento da tuberbulose. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e transversal com 
estratégia de coleta e análise de dados de forma quantitativa. A coleta de dados será realizada no Centro Universitário Estácio do Ceará, mediante a 
aplicação de um questionário com perguntas de cunho sociodemográficos e sobre o conhecimento da tuberculose. A coleta de dados será realizada 
nos meses de setembro a novembro de 2019 a depender do parecer do comitê de ética em pesquisa da Estácio/FIC. A amostra será composta por 
discentes do 8º semestre dos cursos de Fisioterapia e Educação Física. A população será formada pelos discentes do 8º semestre dos cursos de 
graduação em Fisioterapia, Enfermagem e Educação Física do Centro Universitário Estácio do Ceará. Serão incluídos discentes do 8º semestre dos 
cursos de Fisioterapia, Enfermagem e Educação Física matriculados na IES, independente do gênero, raça, condição civil, religiosa e orientação sexual. 
Serão excluídos os discentes que não estejam devidamente matriculados ou que se neguem a participar da pesquisa. As informações coletadas 
poderão ser utilizadas pelos pesquisadores como contribuição a comunidade científica quanto a uma melhor compreensão sobre o assunto estudado. 
Os riscos são mínimos, podendo os participantes sentirem-se constrangidos com as perguntas que lhes forem aplicadas. No caso de se sentirem 
constrangidos a pesquisa será imediatamente suspensa sem que isso acarrete nenhum problema para o participante. Espera-se identificar as principais 
dificuldades apresentadas por alunos da área da saúde na identificação, diagnóstico e tratamento dessa população. A partir daí traçaremos estratégias 
de educação em saúde relacionadas a tuberculose direcionadas a essa população.

E-mail: ancnogueira@gmail.com
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Título ESTUDO COMPARATIVO DO TESTE DE MOBILIDADE E EQUILÍBRIO “TIMED UP AND GO” EM IDOSOS SEDENTÁRIOS E NÃO SEDENTÁRIOS

Docente orientador: Vasco Pinheiro Diógenes Bastos

RESUMO
As modificações no equilíbrio corporal estão entre as queixas mais comuns da população idosa e representam um problema médico de grande 
relevância. Tais modificações podem favorecer a perda da capacidade funcional e predispor o idoso à fragilidade, dependência, institucionalização, 
risco aumentado de quedas, morte e problemas de mobilidade. O objetivo do presente estudo será comparar a mobilidade e o equilíbrio através do 
teste Timed Up and Go em idosos sedentários e não sedentários; traçar o perfil sociodemografico da amostra em estudo; verificar a mobilidade dos 
idosos sedentários e não sedentários participantes do estudo; verificar o equilibrio dinâmico dos idosos; relacionar a mobilidade e o equilibrio dos 
participantes do estudo, sendo utilizando uma metodologia comparativa, descritiva, transversal e quantitativa, com coleta de dados ocorrida em 
outubro/19 a abril/20. A população será composta por idosos participantes do Projeto Saúde Bombeiros e Sociedade e da Casa de Nazaré, ficando a 
amostra definida com a mesma proporção de participantes sedentários e não sedentários. Baseado em informações coletadas nas duas unidades a 
amostra ficará de 36 idosos em cada um dos locais pesquisados. Será aplicado o teste Timed Up and Go que foi proposto por Podsiadlo e Richardson, 
traduzido e validado por Cabral e Carvalho em 2015 com o objetivo de avaliar o equilíbrio do paciente sentado, as transferências dessa posição para a 
posição em pé, a estabilidade na deambulação e as mudanças do curso da marcha. Nesse teste cronometra-se o tempo gasto para que o idoso levante 
de uma cadeira sem braço, calçando seu próprio sapato e utilizando seu aparelho de assistência usual (bengala ou andador). O idoso é instruido a 
percorrer uma distância de 3 metros, fazer um giro de 180º graus, retornar e sentar na mesma cadeira. A cronometragem inicia quando o idoso 
desencosta a coluna da cadeira e finaliza quando a encosta novamente. Os indivíduos sem alterações no equilíbrio e na mobilidade, seguindo os 
critérios do teste, necessitam no máximo de dez segundos para realizar a prova, os que são dependentes para transferências básicas devem levar no 
máximo 20 segundos para conclusão do teste, já os que precisam de mais de 20 segundos não realizam muitas atividades da vida diária e têm 
dificuldades na mobilidade (BROERING et al., 2015). Os dados serão analisados através da planilha eletrônica no Excel 2017, e apresentados sobre a 
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forma de gráficos, quadros e/ou tabelas. Dessa forma, poderá verificar se existe uma diferença nos grupos analisados, com relação, a dependência na 
realização de suas atividades de vida diária.

Aluno: Dyane Karen de Morais Freitas Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rodrigo Xavier Barreira Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
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Título ESTUDO DAS PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS EM CIRURGIAS DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO COM E SEM CIRCULAÇÃO 
EXTRACORPÓREA

Docente orientador: Geórgia Guimarães de Barros Cidrão

RESUMO
Com os avanços na cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) e com o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos cuidados pré e pós- operatórios, 
houve uma diminuição da morbimortalidade desse procedimento. Contudo, os estudos demonstram que, apesar dessa evolução, o comprometimento 
da função pulmonar ainda é frequente após a abordagem cirúrgica. Esse comprometimento tem origem multifatorial, destacando-se, dentre outras, as 
variáveis cirúrgicas, como o tempo de circulação extracorpórea (CEC), tempo cirúrgico, tempo de isquemia, número de enxertos, tempo e localização 
de drenos, tempo de ventilação mecânica, além dos fatores de risco presentes no pré-operatório. A CEC é um procedimento muito utilizado, cuja 
finalidade é preservar as características funcionais do coração, porém ela produz uma resposta inflamatória sistêmica, além de uma leve disfunção 
pulmonar. Quanto maior o tempo de CEC, maiores complicações respiratórias no paciente podem ocorrer. Estudos apontam que atelectasia, derrame 
pleural, pneumonia, pneumotórax e hipoxemia são as principais complicações pulmonares no pós-operatório de CRM. Portanto, conhecendo essas 
complicações, espera-se com essa pesquisa adotar condutas que minimizem a sua ocorrência e assim aumentar a sobrevida desses pacientes, 
reduzindo o tempo de internação hospitalar e o custo financeiro para o sistema de saúde e para a sociedade. Além disso, devido os estudos nessa área 
ser escassos em adultos jovens, surgiu o interesse de investigar essas repercussões nesse grupo de paciente. OBJETIVO: Identificar as principais 
complicações respiratórias no pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio com e sem circulação extracorpórea. METODOLOGIA: Trata-
se de um estudo descritivo e retrospectivo, com abordagem quantitativa, baseado na análise de prontuários. O estudo será realizado no Hospital Dr 
Carlos Alberto Studart Gomes, localizado na Av. Frei Cirilo, 3480- Messejana, Fortaleza – CE, no período compreendido entre 01/08/2019 a 
31/07/2020. A população será composta por 728 prontuários dos pacientes atendidos na UTI pós- operatório da Instituição e a amostra será de 252 
prontuários. Serão incluídos no estudo, os prontuários dos pacientes adultos jovens, com idade média entre 25 a 40 anos, que foram submetidos a 
cirurgia de revascularização do miocárdio no ano de 2016. Serão excluídos do estudo os prontuários dos pacientes que tenham letra ilegível. 
RESULTADOS ESPERADOS: Conhecer melhor os grupos populacionais de risco e as complicações cirúrgicas, visando a um maior controle das mesmas e 
de suas consequências.
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Título MEDIDA DO PEAK FLOW E MANOVACUOMETRIA DE PNEUMOPATAS ATENDIDOS EM UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (UAPS) E 
SUA CORRELAÇÃO COM A CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL

Docente orientador: Denise Maria Sá Machado Diniz

RESUMO
Os sinais e sintomas de todas essas afecções respiratórias obstrutivas se apresentam através de dores, tosse produtiva, dispneia e ruídos adventícios 
na ausculta pulmonar. Os sinais e sintomas de todas essas afecções respiratórias obstrutivas se apresentam através de dores, tosse produtiva, dispneia 
e ruídos adventícios na ausculta pulmonar. Por isso, há uma necessidade de intervenção com a população das áreas onde existem fatores de risco para 
morbimortalidade por doenças respiratórias como são as atendidas pelas UAPS, desde o nível de atenção primária prevenindo uma maior 
disseminação das doenças, até os tratamentos dos pacientes mais graves através de atendimentos multidisciplinares no cuidado aos sintomas e 
evolução dos quadros clínicos, prevenindo as complicações comuns dessas doenças e adoecimento, tendo como consequência maior demanda de 
assistência das unidades de saúde, das medicações e até mesmo de internações. O estudo da função muscular respiratória e da obstrução das vias 
aéreas poderá predizer a classificação do estado nutricional dos pacientes com patologias pulmonares, representando uma possibilidade de reversão 
do quadro antes que a doença pulmonar evolua e o estado nutricional agravado, leve a aumenta da taxa de morbimortalidade. Objetivou-se 
correlacionar a pressão dos músculos respiratórios e a obstrução ao fluxo aéreo com a classificação do estado nutricional de pneumopatas. Estudo 
será realizado nos postos de Saúde da Regional VI de Fortaleza-Ce, de setembro de 2019 a dezembro de 2020, após aprovação pelo CEP Estácio/FIC. 
Tendo por amostra pacientes atendidos nas referidas unidades que apresentem patologia pulmonar. Será realizada a manovacuometria e medida do 
Peak Flow. Os aspectos nutricionais serão avaliados pelo formulário de rastreamento nutricional com referência no questionário de avaliação 
nutricional. Esses dados serão apresentados por meio de gráficos, tabelas e/ou quadros submetidos a uma análise descritiva com auxílio do Software 
Microsoft Office Excel versão 2018.
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Título ORIENTAÇÕES SOBRE O USO INDISCRIMINADO DE MEDICAMENTOS EM PACIENTES COM DOENÇAS CRÔNICAS

Docente orientador: Itana Lisane Spinato Dal Castel

RESUMO
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são responsáveis por 63% das mortes no 
mundo. No Brasil, são a causa de 74% dos óbitos. Apesar desta realidade, a maioria das doenças crônicas pode ser prevenida ou controlada, 
possibilitando viver com qualidade. Para isso é preciso, em primeiro lugar, conhecer a doença e, em segundo, tratá-la de forma correta, completa e 
contínua. A prática da automedicação tem aumentado seu número de adeptos, ela pode trazer graves problemas a saúde como reações alérgicas e 
dependência. Além disso, de acordo com o Ministério da Saúde, o hábito pode aumentar a resistência de microrganismos e inibir a eficácia dos 
medicamentos. Outra preocupação está no uso indevido de medicamentos, muitas vezes por não terem o conhecimento, muitas pessoas não sabem a 
forma adequada que se deve armazenar os remédios, ou da maneira que os mesmos devem ser ingeridos, como fazer o descarte adequado quando 
vencer, entre outros fatores, incluindo a super dosagem. As altas dosagens podem gerar efeitos adversos graves e até fatais nos pacientes, seja 
imediatamente após a ingestão do medicamento ou à longo prazo. É preciso ter um cuidado especial com os medicamentos que são vendidos sem 
prescrição médica já que muitos pacientes acham que como não há a necessidade de receita esses remédios são seguros e podem ser tomados sem 
moderação. O uso de medicamentos de forma incorreta pode acarretar o agravamento de uma doença, uma vez que a utilização inadequada pode 
esconder determinados sintomas. Se o remédio for antibiótico, a atenção deve ser sempre redobrada. O uso abusivo destes produtos pode facilitar o 
aumento da resistência de microrganismos, o que compromete a eficácia dos tratamentos. As reações adversas medicamentosas relacionadas a dose 
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representam um exagero dos efeitos terapêuticos do medicamento. Por exemplo, uma pessoa tomando um medicamento para controlar a 
hipertensão arterial pode sentir tonturas ou ficar atordoada se o medicamento reduzir a pressão arterial excessivamente. Uma pessoa com diabetes 
pode desenvolver fraqueza, sudorese, náusea e palpitações se o uso de insulina ou de um antidiabético oral reduzir o nível de açúcar no sangue 
excessivamente. Esse tipo de reação adversa medicamentosa geralmente é previsível, mas, às vezes, ela é inevitável. Ela pode ocorrer se uma dose do 
medicamento for demasiadamente alta (reação de superdosagem), se a pessoa for extraordinariamente sensível ao medicamento ou se outro 
medicamento reduzir o metabolismo do primeiro medicamento e, aumentar, assim, sua concentração no sangue(Interações medicamentosas). As 
reações relacionadas à dose geralmente não são graves, mas são relativamente comuns. O uso de medicamentos de maneira incorreta ou irracional 
pode trazer, ainda mais, consequências como: reações alérgicas, dependência e até a morte. Ttrata-se de um estudo descritivo, exploratório, com 
abordagem quantitativa de análise de questionário junto ao paciente, Realizada em uma Clínica de Fisioterapia e Serão incluídos todos os 
questionários dos pacientes com doenças crônicas não transmissíveis que são atendidos na Clínica de Fisioterapia da Estácio do Ceará, método de 
gravação. Os dados analisados envolvem: os Tipos de patogênese, uso de medicamentos, o uso de Polifarmácia e efeitos colaterais. O sigilo quanto á 
identidade dos usuários do serviço será um compromisso dos pesquisadores e da instituição que representa. Dentro dos aspectos éticos o presente 
estudo será submetido ao comitê de Ética em pesquisa de acordo com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de saúde (CNS), todos os preceitos 
éticos estabelecidos serão respeitados no que se refere a zelar pela legitimidade das informações, privacidade e sigilo das informações quando 
necessárias, tornando os resultados desta pesquisa públicos.
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Título PREVALÊNCIA DA SENSIBILIZAÇÃO CENTRAL EM PACIENTES QUE RECEBEM ATENDIMENTO EM UMA CLÍNICA ESCOLA DE UMA INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO

Docente orientador: Claudia Maria Montenegro

RESUMO
A sensibilização central é uma mutação das substâncias neurotransmissoras que são capazes de inibir ou ativar centros reguladores de dor, 
ocasionando assim a presença de dor generalizada. Sendo assim, entendendo a sua complexidade e considerando a importância de uma boa qualidade 
de vida a partir da redução das dores musculoesqueléticas, que estão presentes em uma grande porção da população. Torna-se de extrema relevância 
um estudo sobre a interferência da sensibilização em dores agudas e crônicas, com o intuito de procurar respostas para tal questão, melhorando assim 
as condições das alterações que podem ocorrer no sistema central. O custo benefício torna-se viável para a realização da pesquisa, visto que os valores 
investidos serão mínimos e possivelmente os resultados serão significativos relacionados ao benefício da pesquisa. Objetivo: Verificar a efetividade da 
aplicação de questionários para se obter resultados sobre sensibilização central em pacientes portadores de patologias que geram dores 
musculoesqueléticas. Metodologia: Trata-se de um trabalho de caráter observacional e descritivo, no qual será desenvolvido na Clínica Escola do 
Centro Universitário Estácio do Ceará, no período de no período de agosto de 2019 a agosto de 2020. Contendo pacientes de ambos os gêneros, com 
idade entre 18 a 60 anos. O procedimento iniciará com uma avaliação através da aplicação de três questionários: Breve Inventário de Dor, questionário 
referente ao local da sua dor para verificar a prevalência da sensibilização central. Após a coleta será utilizado o programa da Microsoft Excel 2010 
para análise dos dados, avaliação será então tabulados os resultados e analisados posteriormente. os benefícios da pesquisa destacam-se a relevância 
de compreender as dores e disfunções que o afetam o paciente, quantificando a prevalência da sensibilização central nas mesmas. Resultados 
Esperados: Espera-se que a aplicação dos questionários seja efetiva de modo que possamos obter resultados com os mesmos.
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Título PREVALÊNCIA DE DOR CRÔNICA NEUROPÁTICA E NOCICEPTIVA EM UMA CIDADE DO SERTÃO DO CEARÁ

Docente orientador: Francisco Fleury Uchoa Santos Júnior

RESUMO
O objetivo do presente estudo é mensurar a prevalência de dor crônica neuropática e nociceptiva em uma cidade do sertão do Ceará. Trata-se de uma 
pesquisa do tipo transversal, observacional, descritiva e comparativa, com base em estratégia de análise quantitativa dos dados encontrados. O estudo 
acontecerá, de agosto de 2019 a março de 2020, a partir do laboratório de informática do Centro Universitário Estácio do Ceará. De modo que 
utilizaremos o laboratório para enviar emails e mensagens por redes sociais para habitantes da referida cidade, com o intuito de obter as respostas 
dos mesmos para os questionários do presente estudo. A cidade de Canindé é uma cidade com população estimada, pelo IBGE em 2018, em 78.049 
pessoas, no sertão central, com a característica de ser a 11ª economia do Estado e a 85ª classificação de educação no Estado. IDH - 2010 = 0,612. Com 
base nos valores populacionais acima descritos, foi realizado o cálculo amostral, obtivemos um tamanho de amostra de 400 pessoas, para um erro de 
5%. Entrarão para as avaliações adultos entre 18 e 80 anos de ambos os gêneros residentes no município avaliado, seja em zona rural ou zona urbana. 
Excluiremos indivíduos analfabetos, ou que tiverem qualquer disfunção cognitiva/psicológica grave, que possa interferir na realização dos testes, como 
por exemplo: prejuízos que impossibilitem sua fala durante os testes. Será aplicado um questionário sociodemográfico para caracterização da amostra 
em questão e o formulário Pain Detect versão em português. O questionário PAIN DETECT vem como um instrumento avaliativo complementar para 
identificar o tipo de dor presente, especificando um componente de dor nociceptiva, dor não clara e dor neuropática positiva. coleta será feita de 
forma virtual através de formulário eletrônico (Google Forms) e enviada por email ou redes sociais para os usuários, de modo que os mesmos 
responderão de forma livre as perguntas propostas e o aceite do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido no formulário será considerado como 
válido para a realização do estudo.
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Título REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO VETOR AEDES AEGYPTI: UMA ABORDAGEM DE GÊNERO.

Docente orientador: Joana Mary Barreira Soares

RESUMO
A transmissão e a coexistência das arboviroses transmitidas pelo vetor Aedes aegypti dengue, chikungunya e zika, desde o ano 2015 no Brasil, torna 
complexo o diagnóstico e o tratamento destas enfermidades, bem como a confirmação de novos casos de febre amarela no Brasil, doença erradicada 
no País, em 1942, e a incidência da febre mayaro, a quinta doença transmitida pelo vetor Aedes no Brasil, nas regiões Norte e Centro-Oeste, evidencia 
que tal vetor é ativo na transmissão de arboviroses no Brasil ao longo dos anos. A região Nordeste, em 2016 contabilizou 159 óbitos por Chikungunya, 
sendo 21 óbitos no estado do Ceará. A capital do Ceará, Fortaleza acompanha este cenário de transmissão de dengue chikungunya e zika desde 2015. 
No período de 2007 a 2012, antes da introdução do vírus da febre chikungunya e do vírus zika, Fortaleza teve o percentil de 63% das confirmações de 
dengue estaduais. Este panorama nacional e estadual cearense demonstra vulnerabilidade aos fatores condicionantes para a proliferação do vetor 
Aedes aegypti, transmissor de cinco arboviroses e uma realidade problemática em relação à epidemiologia das arboviroses transmitidas pelo Ae. 
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Aegypti e ao controle vetorial, e torna necessária a realização de estudos no sentido de contribuir com a implementação dos programas de controle 
vetorial existentes. A única alternativa de proteção do homem é o combate ao Aedes, enquanto não se dispõe de uma vacina eficaz para os diferentes 
vírus transmitido por ele. Os modelos cognitivos idealizados – são os constructos das ideias que categorizamos por meio de informações externas que 
se estrutura a partir da atração de novos significados e de acordo com o contexto que tomam, podem vir a serem considerados modelos culturais. 
Ante o contexto apresentado e os resultados da pesquisa com discentes dos cursos de saúde de uma instituição de ensino superior que não percebem 
o potencial de mortalidade das arboviroses transmitidas pelo vetor Aedes aegypti, considera-se relevante ampliar a investigação do modelo cognitivo 
do vetor Aedes aegypti por outros atores sociais, com o objetivo de agregar mais conhecimentos sobre o significado do vetor para os sujeitos do 
estudo, e contribuir para estratégias de controle vetorial mais efetivas e sustentáveis, por meio de ações de mobilização social e educação em saúde. 
Diante da necessidade de mudanças de hábitos na gestão ambiental, a fim de priorizar o controle mecânico, evitar o controle químico e alcançar maior 
sustentabilidade às ações de controle vetorial rotineiras. Trata-se-ar de estudo de natureza exploratória e descritiva, com enfoque de análise 
qualitativa e quantitativa. O estudo será realizado em uma Instituição de Ensino Médio (IEM) no Município de Caucaia. A amostragem compreenderá 
alunos e alunas do ensino médio dessa IEM. O período da pesquisa será de agosto de 2019 a julho de 2020. Serão utilizados como critérios de inclusão 
o corpo discente do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Estarão excluídos os alunos e alunas do ensino fundamental nesta Instituição. Inicialmente será 
realizado um levantamento de artigos e documentários sobre a temática “Aedes aegypti”, na biblioteca virtual, a fim de identificar significativo volume 
de material com a temática. Em seguida, será utilizado um software, no qual sua nomenclatura será divulgada posteriormente, para auxiliar a 
categorização das palavras e realizar a coleta de dados com mais precisão, em tempo hábil. Será analisado o discurso por meio da conceitualização 
referente ao Aedes aegypti com uma coleta em um questionário semiestruturado com os seguintes itens: nome; idade; gênero; nível de escolaridade, 
já teve alguma arbovirose transmitida pelo Aedes; definição e categorização do Aedes aegypti. Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará para aprovação. A realização desta pesquisa obedecerá à Resolução que regulamenta os aspectos 
ético-legais da pesquisa em seres humanos.
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Título TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO PÓS-OPERATÓRIO DE RESSECÇÃO DA MANDÍBULA POR AMELOBLASTOMA: ESTUDO DE CASOS

Docente orientador: Itana Lisane Spinato Dal Castel

RESUMO
O ameloblastoma é um tumor odontogênico benigno, de crescimento lento, localmente invasivo, com alto índice de recidiva e que acomete mais 
comumente a mandíbula. Não se sabe, ao certo, a origem dessa patologia, entretanto, podem ser citados os restos de lâmina dentária no 
desenvolvimento de órgão do esmalte, células basais da mucosa oral e um dente incluso como uma das possíveis explicações para sua progressão. 
Essa neoplasia não apresenta prevalência específica de gênero, ou seja, para homem ou mulher, e acomete indivíduos na faixa etária de 30 aos 50 
anos. A sintomatologia apresenta-se como assintomática nos estágios iniciais e com sua progressão, a principal condição a ser observada é assimetria 
da face juntamente com a dor, o que sinaliza ao paciente algo incomum. Segundo uma revisão da nova classificação da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), o ameloblastoma pode ser diferenciado de três tipos: ameloblastoma, ameloblastoma unicístico e ameloblastoma periférico ou extraósseo, o 
que distingue da antiga nomenclatura no qual os classificava em sólido ou multicístico, unicístico e periférico. O diagnóstico do ameloblastoma 
consiste em achados radiológicos e exame físico. As radiologias apresentam imagens radiolúcidas podendo ser multinucleadas e uninucleadas e 
manifesta-se com maior frequência nos últimos molares. Os principais achados durante a anamnese é o aumento do volume e o endurecimento na 
região da mandíbula, ocasionando assim uma assimetria da face do paciente. No estágio inicial, os pacientes apresentam-se assintomáticos sendo que 
na fase mais evoluída da patologia começam as primeiras manifestações da doença. O tratamento clínico para o tumor de ameloblastoma é 
determinado por diversas variáveis, sendo as mais relevantes: o tipo de tumor, a gravidade da lesão, sua localização e os aspectos clínicos do paciente. 
Esse pode ser tratado de forma conservadora, por enucleação e radical, por ressecção. Um indivíduo com ameloblastoma passa por diversos 
protocolos de tratamento para erradicar o tumor. Sabe-se que um procedimento cirúrgico desestabiliza toda a integridade osteomioarticular, 
portanto, as consequências apresentadas por esses sistemas devem ser trabalhadas para que obtenha uma melhora na funcionalidade e 
restabelecimento a homeostase dos sistemas. A abordagem fisioterapêutica irá atuar nos principais comprometimentos funcionais desse paciente de 
forma a retornar a sua qualidade de vida.
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Título AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, ASPECTOS NUTRICIONAIS E CARACTERÍSTICAS MORFOFUNCIONAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
ATIVOS PARTICIPANTES DE UMA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO ESTADO DO CEARÁ

Docente orientador: GERUSA MATIAS DOS SANTOS

RESUMO
No que se refere ao brasileiro de baixa renda, atualmente, é perceptível a dificuldade de manter uma alimentação balanceada/equilibrada, que possa 
suprir todas as necessidades bioquímicas e fisiológicas do indivíduo. Sabe-se que os distúrbios nutricionais (baixa estatura, anemia e alterações 
metabólicas) em crianças e adolescentes de comunidades carentes são muito frequentes, visto que estas não têm um acompanhamento adequado, o 
que resulta em deficiências de nutrientes. Portanto, se faz necessário um acompanhamento apropriado para que possam ser elaboradas estratégias 
que se encaixem no padrão socioeconômico, a fim de possibilitar uma intervenção mais adequada, auxiliando na recuperação ou manutenção da 
saúde do indivíduo, buscando dar orientações sobre uma alimentação balanceada que é de suma importância para o desenvolvimento adequado de 
crianças e adolescentes. Objetivo: O objetivo do presente estudo é levantar dados sobre avaliação da qualidade de vida, aspectos nutricionais e 
características morfofuncionais de crianças e adolescentes ativos participantes de uma Associação Beneficente do estado do Ceará. Metodologia: Será 
realizado um estudo quantitativo transversal observacional. A amostra utilizada será de aproximadamente 300 indivíduos de ambos os sexos, com 
idade entre 06 e 19 anos. Na avaliação dietética e anamnese, conheceremos os hábitos alimentares, a disponibilidade de alimentos, a renda familiar, 
as práticas alimentares, os horários e refeições realizadas e a quantificação do que é efetivamente ingerido pela criança. Em seguida, será aplicado um 
questionário para avaliar o nível de atividade física das crianças e adolescentes. Associado a este, será utilizado um questionário de frequência 
alimentar adequado de acordo com a faixa etária participante. Após os processos supracitados, será realizada a avaliação antropométrica. Por fim 
serão realizadas as análises estatísticas descritiva e inferencial para se obter a média, desvio padrão e percentual.
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Título AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, ASPECTOS NUTRICIONAIS E CARACTERÍSTICAS MORFOFUNCIONAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SEDENTÁRIOS PARTICIPANTES DE UMA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO ESTADO DO CEARÁ

Docente orientador: GERUSA MATIAS DOS SANTOS

RESUMO
Os resultados de alguns estudos realizados demonstram o aumento crescente das prevalências de inatividade física em crianças e adolescentes. 
Situação preocupante, devido aos inúmeros estudos que evidenciam a associação entre a inatividade física e a ocorrência de doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNTs). Além da falta de atividade física outro fator que influencia na saúde dessas crianças e adolescentes é a situação 
socioeconômica por interferir diretamente na alimentação dos mesmos, pois nota-se que o brasileiro de baixa renda enfrenta uma maior dificuldade 
em manter uma alimentação balanceada/equilibrada, devido ao consumo de alimentos com preços mais acessíveis e que proporcionam uma maior 
praticidade, que geralmente possuem alto índice glicêmico, valor calórico elevado e são ricos em gordura saturada, aspectos associados ao aumento 
do risco de desenvolvimento de doenças cardiometabólicas. Portanto, se faz necessário um acompanhamento apropriado para que possam ser 
elaboradas estratégias que se encaixem no padrão socioeconômico, a fim de possibilitar uma intervenção mais adequada, auxiliando na recuperação 
ou manutenção da saúde do indivíduo. Buscando dar orientações sobre uma alimentação balanceada que é de suma importância para o 
desenvolvimento adequado de crianças e adolescentes. Objetivo: O objetivo do presente estudo é levantar dados sobre avaliação da qualidade de 
vida, aspectos nutricionais e características morfofuncionais de crianças e adolescentes sedentários participantes de uma associação beneficente do 
estado do Ceará. Metodologia: Será realizado um estudo quantitativo transversal observacional. A amostra utilizada será de aproximadamente 300 
indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 06 e 19 anos. Na avaliação dietética e anamnese, conheceremos os hábitos alimentares, a 
disponibilidade de alimentos, a renda familiar, as práticas alimentares, os horários e refeições realizadas e a quantificação do que é efetivamente 
ingerido pela criança. Em seguida, será aplicado um questionário para avaliar o nível de atividade física de crianças e adolescentes. Associado a este, 
será utilizado um questionário de frequência alimentar adequado de acordo com a faixa etária participante. Após os processos supracitados, será 
realizada a avaliação antropométrica. Por fim serão realizadas as análises estatísticas descritiva e inferencial para se obter a média, desvio padrão e 
percentual.

E-mail: gerusa.santos@estacio.br

Aluno: Rodrigo Soares Pereira Lima Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
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Aluno: Nathália Santana Martins Moreira Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título CORRELAÇÃO ENTRE SATISFAÇÃO/ACEITAÇÃO E RESTO-INGESTÃO EM UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Docente orientador: Emanuel Diego dos Santos Penha

RESUMO
Um terço do alimento produzido para consumo humano é perdido ou desperdiçado, enquanto 805-870 milhões de pessoas passam por fome todos os 
dias. No entanto, a quantidade de alimentos produzida é capaz de suprir as necessidades básicas de todos os seres humanos. As unidades de 
Alimentação e Nutrição, enquanto produtoras de refeições, são responsáveis por considerável desperdício. Um modo de minimizar esse impacto é o 
planejamento de cardápios eficientes levando em consideração necessidades, desejos e expectativas da clientela. Existe de percepção por parte dos 
nutricionistas de que preparações que recebem altas notas de aprovação (ou aceitação) também são preparações que produzem maior quantidade de 
restos. A lógica por trás dessa afirmação é que os clientes acabariam por colocar quantidades de alimento maiores do que sua capacidade de ingestão. 
Assim sendo, é importante verificar se o resto-ingestão e avaliação por parte dos comensais são relacionadas. Objetivo: Verificar associação entre 
resto-ingestão a satisfação/avaliação de refeições em uma unidade de alimentação e nutrição. Metodologia: O trabalho consiste em pesquisa 
retrospectiva, longitudinal, analítica e secundária em relação aos dados. Serão avaliados o resto-ingestão e avaliação de aceitação em uma unidade de 
alimentação e nutrição pelo período de 10 meses. O peso de alimento produzido será medido pouco antes das preparações saírem da área de cocção 
e serem deslocadas para o refeitório. O peso servido, subtraindo o peso do que restar nas cubas do peso produzido. O lixo produzido pelo refeitório 
será medido ao final da tarde, depois de cessadas as atividades do almoço. O Resto ingestão será o peso do lixo do refeitório dividido pelo peso 
servido. A avaliação dos clientes será feita por escala hedônica facial. Essa escala possuirá 3 pontos, divididos em cores e expressões faciais diferentes, 
verde = bom, amarelo = regular e vermelho = ruim. Resultados Esperados: É esperado que não seja encontrada correlação entre os dois que justifique 
mudanças no planejamento de percapta de refeições.

E-mail: diegopenhanut@gmail.com

Aluno: Franklin Pinheiro Pimentel Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Francisca Nathalia Costa de Almeida Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
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Título ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL EM RESTAURANTES COMERCIAIS E 
INSTITUCIONAIS DE FORTALEZA

Docente orientador: FERNANDO CESAR RODRIGUES BRITO

RESUMO
O mundo contemporâneo apresenta vários obstáculos em relação ao progresso do desenvolvimento sustentável. Uma grande quantidade de 
alimentos é produzida, processada, transportada pela indústria alimentícia e consumida pela sociedade. Essas atividades possuem impacto direto 
sobre a nossa saúde e o meio ambiente. O mercado de serviços de alimentação é um dos principais geradores de resíduos sólidos. Por isso faz- se 
necessária a construção de políticas sociais, econômicas e ambientais focadas na sustentabilidade. A adoção de um conceito sustentável pelos serviços 
de alimentação e nutrição envolve uma série de medidas, dentre elas, um planejamento mais elaborado dos cardápios, traçando estratégias que 
envolvem principalmente o seguimento das fichas técnicas de preparação, a aquisição de alimentos orgânicos e de produtos sazonais e a preservação 
do valor nutricional. Ações de sustentabilidade devem estar embasadas no tripé da sustentabilidade, o qual envolve a integração das três dimensões: 
social, ambiental e econômica. Este projeto tem como objetivo principal elaborar e avaliar indicadores de sustentabilidade econômica, social e 
ambiental em restaurantes institucionais de Fortaleza levando em consideração as três dimensões citadas do conceito de sustentabilidade. Trata-se de 
um estudo de caráter transversal de origem qualitativa e quantitativa desenvolvido em restaurantes comerciais e institucionais, localizadas na cidade 
de Fortaleza- CE. Trata-se de um estudo de caráter transversal de origem qualitativa e quantitativa desenvolvido em restaurantes comerciais e 
institucionais, localizadas na cidade de Fortaleza- CE. A proposta metodológica se baseou na elaboração e aplicação de indicadores que fossem capazes 
de avaliar a tríade do planejamento sustentável, envolvendo os eixos econômicos, sociais e ambientais. Para cada abordagem da sustentabilidade, 
foram utilizados os seguintes critériosAs ferramentas utilizadas são destinadas a traçar um perfil das ações sustentáveis realizadas nas unidades de 
alimentação e nutrição e com isso oferecer apoio técnico-científico para a consolidação de medidas que preservem o meio ambiente e melhore a 
qualidade de vida de todos envolvidos na cadeia de produção dos alimentos: produtores, fornecedores e comensais. A pesquisa não oferece riscos à 
saúde, nem à integridade da população alvo, já que o método é o preenchimento dos questionários já referidos e as identidades das participantes 
serão mantidas em sigilo.
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Aluno: Matheus Medeiros da Silveira Soares Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Samara Barroso Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Yorhanna Sales de Morais Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Laryssa Aires de Vasconcelos Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título PADRÕES ALIMENTARES DE DOCENTES UNIVERSITÁRIOS: RELAÇÃO COM O COMPORTAMENTO ALIMENTAR E A OCORRÊNCIA DE DOENÇAS 
CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

Docente orientador: Rafaella Maria Monteiro Sampaio

RESUMO
Apesar dos grandes avanços das pesquisas na área da saúde do trabalhador, poucas têm dado visibilidade às relações entre padrões alimentares, 
comportamento alimentar e doenças crônicas. Diante disto, esta pesquisa tem o objetivo de analisar a relação entre padrões alimentares e 
comportamento alimentar com a ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis em docentes de uma instituição de Ensino Superior de Fortaleza-
Ceará. Trata-se de um estudo transversal e analítico, de natureza quantitativa. A presente pesquisa faz parte de um estudo maior intitulado FATORES 
DETERMINANTES DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM SERVIDORES DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA DO CEARÁ.  Os dados da pesquisa foram 
coletados em 2017. Para o presente estudo serão utilizados os questionários coletados dos docentes investigados na pesquisa maior. Os dados que 
serão utilizados serão: condições socioeconômicos, demográficas e ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis; recordatório de 24 horas de 
dois dias não consecutivos e comportamento alimentar. Os dados obtidos serão digitados no programa Excel e posteriormente exportados para o SPSS 
versão 20.0 para processamento. Será realizada a análise descritiva das variáveis em estudo (demográficas, socioeconômicas, alimentares e condições 
de trabalho). As variáveis numéricas serão descritas em médias ou medianas e medidas de dispersão, e as categóricas, em frequências simples e 
percentuais. A normalidade das variáveis quantitativas será testada pelo Teste de Shapiro-Wilk. Para se investigar possíveis associações entre as 
variáveis em estudo serão utilizados os testes do Qui-Quadrado ou Exato de Fisher ou teste t de Student. Para todos os testes, será adotado um nível 
de significância de 5%. Tal estudo se faz importante nessa população, uma vez que ao analisar as relações entre padrões alimentares e 
comportamento alimentar com a ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis, a pesquisa possibilitará identificar as variáveis mais significativas 
e os grupos de maior vulnerabilidade. Além disso, espera-se, desta forma, colaborar fornecendo as evidências científicas para subsidiar ações 
programáticas que levem à efetiva melhora no comportamento alimentar, estado nutricional e qualidade de vida, visando à implementação de 
políticas públicas que visem ao planejamento das ações de saúde do trabalhador na Instituição. Por fim, além de representar um problema sério para 
as instituições por conta das faltas no trabalho, as doenças crônicas não transmissíveis têm extrema importância para a saúde pública uma vez que o 
processo de adoecimento dos trabalhadores repercute na qualidade de vida e em gastos para o sistema de saúde.
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Aluno: Bruno Maurício Alves de Aguiar Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Júlio César Caetano dos Santos Neto Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Isabel Geysa Cordeiro Mendes Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Flávia da Silva Gomes Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título PADRÕES ALIMENTARES DE GESTANTES DIABÉTICAS: UMA ANÁLISE DE FATORES DE RISCO ASSOCIADOS

Docente orientador: Rafaella Maria Monteiro Sampaio

RESUMO
O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é qualquer grau de intolerância à glicose tendo início ou primeiro reconhecimento durante a gestação, 
podendo ou não persistir após o parto. Apesar dos grandes avanços das pesquisas na área da saúde materno infantil, poucas têm dado visibilidade às 
relações entre padrões alimentares e fatores de risco em gestantes diabéticas. Diante disto, esta pesquisa tem o objetivo de analisar os padrões 
alimentares e demais fatores de risco que possam estar associados com o diabetes mellitus gestacional. Trata-se de um estudo transversal e analítico, 
de natureza quantitativa. A presente pesquisa faz parte de um estudo maior intitulado PERFIL ANTROPOMÉTRICO E ALIMENTAR DE GESTANTES COM 
DE DIABETES GESTACIONAL ATENDIDAS EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE FORTALEZA, CEARÁ. Os dados da pesquisa foram coletados em dezembro 
de 2016 a março de 2017. Para o presente estudo serão utilizados os questionários coletados das gestantes investigados na pesquisa maior. Os dados 
que serão utilizados serão: dados pessoais (iniciais e data de nascimento), dados antropométricos (pré-gestacional, peso atual, altura, semana 
gestacional), número de gestações e recordatório alimentar de 24 horas de dois dias não consecutivos. Os dados obtidos serão digitados no programa 
Excel e posteriormente exportados para o SPSS versão 20.0 para processamento. Será realizada a análise descritiva das variáveis em estudo 
(demográficas, socioeconômicas, antropométricas e alimentares). As variáveis numéricas serão descritas em médias ou medianas e medidas de 
dispersão, e as categóricas, em frequências simples e percentuais. A normalidade das variáveis quantitativas será testada pelo Teste de Shapiro-Wilk. 
Para se investigar possíveis associações entre as variáveis em estudo serão utilizados os testes do Qui-Quadrado ou Exato de Fisher ou teste t de 
Student. Para todos os testes, será adotado um nível de significância de 5%. Tal estudo se faz importante nessa população, uma vez que ao analisar as 
relações entre padrões alimentares e perfil antropométrico com a ocorrência de diabetes gestacional, a pesquisa possibilitará identificar as variáveis 
mais significativas e os grupos de maior vulnerabilidade. Além disso, espera-se, desta forma, colaborar fornecendo as evidências científicas para 
subsidiar ações programáticas que levem à efetiva melhora no consumo alimentar, estado nutricional e condições de saúde das gestantes, visando à 
implementação de políticas públicas que visem ao planejamento das ações de saúde materno-infantil.
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Aluno: Lívia Deodato do Carmo Gois Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Mara Jane Gonçalves da Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Beatriz Seabra Rodrigues Manso Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
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Título PERFIL ALIMENTAR DE DOCENTES UNIVERSITÁRIOS: INVESTIGAÇÃO DE FATORES DE RISCO DIETÉTICOS

Docente orientador: Tatiana Uchôa Passos

RESUMO
Apesar dos grandes avanços das pesquisas na área da saúde do trabalhador, poucas têm dado visibilidade à investigação de fatores de risco dietéticos 
capazes de desencadear ou agravar doenças, como as crônicas não transmissíveis. Diante disto, esta pesquisa tem o objetivo de analisar a ingestão de 
macronutrientes e micronutrientes de docentes de uma instituição de Ensino Superior de Fortaleza-Ceará. Trata-se de um estudo transversal e 
analítico, de natureza quantitativa. A presente pesquisa faz parte de um estudo maior intitulado FATORES DETERMINANTES DAS DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES EM SERVIDORES DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA DO CEARÁ. Os dados da pesquisa foram coletados em 2017. Para o presente 
estudo serão utilizados os questionários coletados dos docentes investigados na pesquisa maior. Os dados que serão utilizados serão: condições 
socioeconômicos, demográficas e ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis e recordatórios de 24 horas de dois dias não consecutivos. Para 
avaliação dietética, os dados coletados em medidas caseiras serão convertidos em gramas e posteriormente avaliados segundo a Tabela Brasileira de 
Composição de Alimentos, para determinação do perfil de ingestão de macronutrientes e micronutrientes dos docentes. Serão avaliados os minerais 
cálcio, fósforo, ferro e sódio e as vitaminas A, B1, B2, B3, C e D. Os dados serão confrontados segundos as recomendações numéricas Dietary 
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Reference Intakes do Institute of Medicine. Os dados obtidos serão digitados no programa Excel e posteriormente exportados para o SPSS versão 20.0 
para processamento. Será realizada a análise descritiva das variáveis em estudo (demográficas, socioeconômicas e alimentares). As variáveis 
numéricas serão descritas em médias ou medianas e medidas de dispersão, e as categóricas, em frequências simples e percentuais. A normalidade das 
variáveis quantitativas será testada pelo Teste de Shapiro-Wilk. Para se investigar possíveis associações entre as variáveis em estudo serão utilizados 
os testes do Qui-Quadrado ou Exato de Fisher ou teste t de Student. Para todos os testes, será adotado um nível de significância de 5%. Tal estudo se 
faz importante nessa população, uma vez que ao investigar detalhadamente, com inclusão de micronutrientes, a alimentação de trabalhadores, é 
possível contribuir com o fomento de dados para redução de riscos. Além disso, espera-se, desta forma, colaborar fornecendo as evidências científicas 
para subsidiar ações programáticas que levem à efetiva melhora no hábito alimentar e estado nutricional, visando à implementação de políticas 
públicas que visem ao planejamento das ações de saúde do trabalhador na Instituição. Dessa forma, otimiza-se a saúde ocupacional e os possíveis 
tratamentos nutricionais necessários, elevando a probabilidade de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Além de representar um problema 
sério para as instituições por conta das faltas no trabalho, as doenças crônicas não transmissíveis têm extrema importância para a saúde pública uma 
vez que o processo de adoecimento dos trabalhadores repercute na qualidade de vida e em gastos para o sistema de saúde.

Aluno: Maria Vitória Lima de Sousa Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Janilma Marques de Almada Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ana Caroline Pinto da Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Leonardo Felipe da Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título PERFIL ALIMENTAR DE GESTANTES DIABÉTICAS ASSISTIDAS POR UMA INSTITUIÇÃO DE REFERÊNCIA DE FORTALEZA, CEARÁ.

Docente orientador: Tatiana Uchôa Passos

RESUMO
O Diabetes Mellitus (DM) é uma condição clínica caracterizada pela hiperglicemia. Na gestação, a presença do Diabetes eleva o risco de complicações 
maternas e fetais. Entre os tipos de DM, estão o DM tipo 1, tipo 2 e DM Gestacional. Em quaisquer dos tipos, é consolidado na literatura que o 
tratamento capaz de promover o adequado controle glicêmico e a redução dos riscos metabólicos engloba o cuidado dietético. Desta forma, a 
dietoterapia é um pilar essencial para a gestante diabética e, para as decisões nutricionais adequadas, é fundamental uma avaliação dietética precisa e 
detalhada. A partir do conhecimento do perfil alimentar, é possível identificar os aspectos favoráveis e desfavoráveis, fomentando posteriormente 
uma dietoterapia individualizada e mais assertiva. Neste contexto, esta pesquisa irá traçar o perfil alimentar de gestantes diabéticas assistidas por uma 
instituição de referência de Fortaleza, Ceará. Trata-se de um estudo transversal e analítico, de natureza quantitativa. A presente pesquisa faz parte de 
um estudo maior intitulado PERFIL ANTROPOMÉTRICO E ALIMENTAR DE GESTANTES COM DE DIABETES GESTACIONAL ATENDIDAS EM UM CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE FORTALEZA, CEARÁ. Os dados da pesquisa foram coletados em dezembro de 2016 a março de 2017. Para o presente estudo serão 
utilizados os questionários coletados das gestantes investigados na pesquisa maior. Os dados que serão utilizados serão: dados pessoais (iniciais e data 
de nascimento), tipo de diabetes (DM1, DM2 ou DMG), dados antropométricos (pré-gestacional, peso atual, altura, semana gestacional), número de 
gestações e recordatório alimentar de 24 horas de dois dias não consecutivos. Para avaliação dietética, os dados coletados em medidas caseiras serão 
convertidos em gramas e posteriormente avaliados segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, para determinação do perfil de ingestão 
de macronutrientes e micronutrientes pelas gestantes. Serão avaliados os minerais cálcio, fósforo, ferro e sódio e as vitaminas A, B1, B2, B3, C e D. Os 
dados serão confrontados segundos as recomendações numéricas da Sociedade Brasileira de Diabetes e complementadas, se necessário, pelas Dietary 
Reference Intakes do Institute of Medicine. Os dados obtidos serão digitados no programa Excel e posteriormente exportados para o SPSS versão 20.0 
para processamento. Será realizada a análise descritiva das variáveis em estudo (socioeconômicas, antropométricas e alimentares). As variáveis 
numéricas serão descritas em médias ou medianas e medidas de dispersão, e as categóricas, em frequências simples e percentuais. A normalidade das 
variáveis quantitativas será testada pelo Teste de Shapiro-Wilk. Para se investigar possíveis associações entre as variáveis em estudo serão utilizados 
os testes do Qui-Quadrado ou Exato de Fisher ou teste t de Student. Para todos os testes, será adotado um nível de significância de 5%. Tal estudo se 
faz importante nessa população, uma vez que ao investigar detalhadamente, com inclusão de micronutrientes, a alimentação de gestantes de risco, 
como as diabéticas, é possível contribuir com o fomento de dados para redução de riscos. Dessa forma, otimiza-se o tratamento nutricional, elevando 
a probabilidade de sucesso no controle metabólico. Além disso, estes achados podem colaborar com evidências científicas que subsidiem ações 
programáticas que levem à efetiva melhora no consumo alimentar, estado nutricional e condições de saúde das gestantes, visando à implementação 
de políticas públicas que visem ao planejamento das ações de saúde materno-infantil.
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Título REDES DE METILAÇÃO RELACIONADAS AO FTO EM DIABETES TIPO 2

Docente orientador: Emanuel Diego dos Santos Penha

RESUMO
A diabetes é um sério problema de Saúde Pública. É estimado que ela tenha atingido 425 milhões (8,8%) de adultos em 2017. Desse total, 
aproximadamente 4 milhões chegaram a óbitos. A tendência é de aumento da prevalência, já que esse número deve passar para 629 milhões (9,9%) 
em 2045. Existem vários tipos de Diabetes e entre eles está a diabetes tipo II, que geralmente é desenvolvida durante a fase adulta e está relacionada 
com padrões de comportamento e estilo de vida. Boa parte das pessoas afetadas não possuem sintomas, e por isso essa condição é comumente 
subdiagnosticada. Algo entre 30–80% dos doentes não sabem de sua condição. Variantes do FTO podem aumentar o risco para DM2 e aumento do 
IMC, promovendo aumento da resistência à insulina. O FTO é um gene que está relacionado à obesidade e vem sendo ligado a outras comorbidades, 
como o diabetes. A metilação é um processo no qual uma parte do DNA pode ser ativada/desativada, influenciando na expressão dos genes naquela 
região. Geralmente essa modulação ocorre em conjunto, com vários genes afetados ao mesmo tempo, formando redes. Assim sendo, seria 
interessante verificar quais as relações/interações do FTO com outros genes dentro de redes de cometilação em bancos de dados relacionados ao 
diabetes para inferir quais os mecanismos dessas interrelações. Objetivo: Caracterizar as relações do FTO com outros genes, em redes de metilação 
para Diabetes tipo 2. Metodologia: O estudo pode ser caracterizado com pesquisa in silico. No qual todos os processos de geração e teste de hipóteses 
se dá em computadores. Ele se caracteriza como quantitativo, exploratório, descritivo. Em relação à origem dos dados, é classificado como secundário. 
Foram selecionados 3 estudos no EBI ArrayExpress com dados de metilação em diabetes. Será avaliada a possibilidade de integrar os mesmos em um 
único banco de dados. Caso não seja possível, será realizada uma análise para cada um dos 3 conjuntos de arquivos. Será usado o R e o WGCNA para 
criar uma rede de co metilação dos genes. Resultados esperados: É esperado a construção de redes de co metilação e identificação das interações do 
FTO com outros genes em nível de metilação.
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Título TECNOLOGIAS EDUCATIVAS SOBRE ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS COM RISCO NUTRICIONAL E DESNUTRIÇÃO

Docente orientador: Rochelle da Costa Cavalcante

RESUMO
A alimentação saudável infantil é uma prática para a promoção da saúde, as consequências da insegurança alimentar e nutricional da população, como 
por exemplo o risco nutricional, desnutrição e carências nutricionais específicas, refletem historicamente na saúde da criança, sendo um problema 
multifatorial. O tema chama atenção porque, mesmo com os diversos avanços e a saída do Brasil da margem da pobreza, ainda há os mães e 
responsáveis que cometem erro na alimentação, sendo influenciados pela atualidade consumindo alimentos ultraprocessados, onde muitos se 
enganam por sua facilidade, mas que não possuem os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento infantil. Assim, são muitos 
desafios para a uma alimentação adequada e saudável no início da vida. O objetivo do estudo é elaborar tecnologias educativas sobre alimentação de 
crianças com risco nutricional e desnutrição. Trata-se de um estudo metodológico, que após coleta dos dados, que está sendo realizada no presente 
momento, acerca do conhecimento materno sobre alimentação de crianças com risco nutricional e desnutrição, na primeira etapa deste projeto 
haverá a análise dos discursos das mães acerca das facilidades e dificuldades na alimentação, hábitos inadequados na oferta alimentar à criança, as 
práticas maternas na preparação do alimento e as principais dúvidas e alternativas adaptadas à realidade da criança e sua família. Na segunda etapa, 
será realizada uma revisão integrativa, para um aprofundamento teórico e atual acerca da temática. Nesta etapa também será pesquisado os tipos de 
tecnologias a serem desenvolvidas, mais apropriada a realidade das mães. Na terceira etapa, será a criação de imagens, diagramação e composição do 
layout, seguindo uma sequência lógica, com sugestões de ilustrações que melhor representassem o conteúdo em tela. O estudo foi aprovado na 
Plataforma Brasil e Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) com Parecer nº 3.304.954. A pesquisa será norteada a partir de normas e diretrizes que obedecem 
a Resolução 466/12.

E-mail: rochellecosta@ymail.com

Aluno: Karla Ingridy Cardoso Oliveira Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Bruna Montenegro Monteiro Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Aluno: Carolina Jennifer Maciel Uchôa Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jhonata Cristyan Moura Barroso Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título ANÁLISE DA PRÁTICA DO MINDFULNESS 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, que variam dependendo de cada caso, podendo alguns ter um desenvolvimento mais rápido e outros não. Acreditamos que a 
prática de Mindfulness em mulheres mastectomizadas, pode marcar a vida dessas mulheres nos aspectos físicos, sociais e emocionais. O objetivo do 
estudo consiste em analisar o impacto da utilização do método Mindfulness em mulheres com diagnóstico do câncer de mama. Trata-se de uma 
pesquisa de campo e descritiva, intervencionista com abordagem comparativa dos resultados apresentados.A pesquisa será desenvolvida no período 
de agosto de 2019 a agosto de 2020, mediante a aprovação do Comitê de Ética em pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará. A coleta de 
dados será realizada no Programa de Assistência a Mulheres mastectomizada, projeto de responsabilidade social de uma Instituição de ensino superior 
do Ceará, Estácio de Sá do Ceará. Os benefícios oriundos dos resultados desta pesquisa poderão ser representados pela identificação dos fatores 
emocionais das mulheres mastectomizadas que fizeram a utilização do método mindfulness que será socializada para a gestão dos serviços públicos de 
saúde do Brasil e profissionais que atuam na área. Perante aquilo que se propõe o estudo, espera-se alcançar respostas significativas e consideráveis 
sobre os possíveis fatores emocionais e físicos positivos e negativos revelados pelas mulheres mastectomizadas durante o processo da aplicação desse 
método. Diante a pesquisa, esperamos buscar os impactos emocionais que a mastectomia causa nas mulheres e os ganhos associados após o uso do 
mindfulness em sua prática de vida. Identificar os danos causados na vida dessa mulher e as mudanças ocorridas devido à cirurgia. Compreender 
psicologicamente o sujeito pós mastectomia nas suas relações e consigo.

E-mail: cleo_sbf@yahoo.com.br

Aluno: Fernanda Veras Vieira Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Jessica Bernardo Silva Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Alysa Lumi Kuroki Sasahara Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Christiane Prudêncio Andrade Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação

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

Título CRIANDO UMA TRENA ELETRÔNICA COM ARDUÍNO

Docente orientador: Pitágoras Graça Martins

RESUMO
Com o avanço tecnológico cada vez mais próximo de nossas vidas no cotidiano, uma das tecnologias que silenciosamente integram nossa rotina são as 
tecnologias de redes sem fio. Essas tecnologias envolvem smartphones, internet sem fio (wifi), até mesmo simples sensores que se comunicam a 
servidores dentro de uma computação chamada pervasiva. O uso desses sistemas “discretos”, tem estimulado o desenvolvimento de comunicações 
inteligentes e uso de sensores “inteligentes” nas mais diversas áreas. A tendência é por meio do IPv6 (Internet Protocol), produzirmos esses sensores 
em larga escala, e investirmos ainda mais no desenvolvimento tecnológico desses dispositivos. Nessas Redes de Sensores sem Fio (RSSFs), 
diferentemente das redes de computadores tradicionais, as interações (comunicações) entre os elementos computacionais se estabelece mediante 
estações de rádios, como a internet por exemplo. Entretanto em RSSFs (Redes de Sensores Sem Fio), pode-se trocar dados diretamente entre si, e 
dessa forma desafogando o tráfego na rede tradicional em seu processamento. Além disso, as Redes de Sensores Sem Fio possibilitam executarmos 
uma função colaborativa onde cada um dos sensores pode prover dados processáveis em nodos específicos. Assim, os nodos (ou nós) permitem uma 
versatilidade, ou seja uma topologia de rede que pode ser alterada facilmente, e permitem uma independência maior pois podem ser muito 
pequenos, simples e são fáceis de usar. Podemos afirmar que a rede de sensores sem fio tem como característica marcante a comunicação centrada 
em dados, diferentemente da computação em redes tradicionais centrada na comunicação por roteamento. Diferentes categorias de sensores podem 
atender uma necessidade de monitoramento de uma região específica, e neste trabalho, propomos a criação de um instrumento de medição de 
distância a baixo custo, utilizável por engenheiros, arquitetos, inclusive profissionais de redes de computadores, entre outras profissões. Para isso, 
utilizaremos além de sensores, o arduíno que se constitui em uma pequena placa pré-programada utilizável e adaptável a vários protótipos mediante 
uma programação complementar simples, mas robusta.

E-mail: pitagoras.martins@estacio.br

Aluno: Francisco Gabriel Linhares Marcelino Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de Situação: PIBIC/IES
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Título REDES DE SENSORES SEM FIO COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Docente orientador: Ildo Ramos Vieira

RESUMO
A água é muito importante não só para consumo humanos, mas também para transformação industrial, comercial e residenciais. Entretanto, o sistema 
de abastecimento de água é crucial para desenvolvimento, de modo que é vital distribuir a água potável através de redes complexas de tubulação para 
reservatórios ou tanques de águas, permitindo um abastecimento adequado não só para população, mas também para várias outras tarefas. 
Geralmente a água é fornecida à nossa casa pela rede de distribuição de água (RDA), que é de propriedade e mantida por empresas de serviços de 
água. Essas empresas enfrentam custos crescentes de instalação de novos oleodutos para atender crescimento da população, além de manter e 
substituir o sistema antigo. Qualquer interrupção no fornecimento da água devido a manutenção ou reparo, pode causar transtorno nas atividades 
diárias, o que pode gerar problemas significativo. Sistemas de abastecimento de água no mundo estão enfrentando grandes problemas, desde a sua 
captação, produção e reservação, até a sua distribuição para o seu consume, devido à sua vasta escala de complexidade, redes de distribuição de água 
que são vulneráveis à vazamentos, contaminação e bacteriana. O que demanda tempo e recursos preciosos para sua manutenção. Levando em 
consideração os problemas relatados acima, propomos investigar tecnologias de softwares aplicados no combate de desperdícios da água, através de 
detecção e localização dos vazamentos em redes de distribuições da água. Para isso, faremos avaliações e definições de critérios para uma descrição 
de elaboração de revisão sistemática, identificação de bases de dados a serem explorados para pesquisas bibliográficas, seleção dos artigos que 
respondem pelo menos a questão da pesquisa a partir da leitura de resumo e conclusão, onde serão descartados artigos que não atenderam ao 
critério, realização das visitas exploratórias nas companhias de abastecimentos da água e distribuição dos oleodutos com intuito de entender real 
situações e modo de funcionamento. identificar em loco as tecnologias usadas dentro das companhias nacionais/regionais ou estaduais. Analisar 
dados coletados nos campos através das visitas técnicas e dados retirados na literatura com a finalidade de construir um relatório parcial da nossa 
pesquisa. Compilação dos dados comparando-os com os demais usos das tecnologias para amenizar os desperdícios da água com finalidade de 
atender o nosso objetivo, garantindo assim impactos social, econômico e ambiental. Por fim, escrita de relatório final e artigo para cumprimento do 
objetivo.

E-mail: ildo.vieira@estacio.br

Aluno: Felipe Mateus de Salles Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de Situação: PIBITI/Voluntário

Aluno: Guilherme Herminio Sousa Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de Situação: PIBITI/Voluntário
Aluno: Jordan Ruan Teixeira Mendes da Silva Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de Situação: PIBITI/Voluntário
Aluno: Thiago Ligier da Silva Sales Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de Situação: PIBITI/Voluntário

Projeto(s) do curso: Ciência da Computação

Título CONHECENDO A EVOLUÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DOS UNIVERSITÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: ESTUDO LONGITUDINAL EM 
FORTALEZA-CE

Docente orientador: WELLINGTON SOUSA AGUIAR

RESUMO
Na sociedade moderna em que vivemos, a tecnologia vem crescendo, aceleradamente, trazendo muitas oportunidades para o mercado de trabalho e 
para a sociedade. As instituições de ensino superior são responsáveis por lançar anualmente centenas de profissionais nesse mercado agressivo e 
exigente. Essa pesquisa quer responder a seguinte questão: Qual a qualidade dos profissionais lançados no mercado ? Qual a evolução socioeconômica 
desses jovens que escolheram a tecnologia da Informação em um ano, em dois anos e em cinco anos ? Esta pesquisa vai acompanhar jovens 
universitários de tecnologia da Informação através de um estudo longitudinal durante cinco anos, mas com resultados coletados anualmente com o 
mesmo grupo de sujeitos, semelhante aos estudos de coorte realizados na medicina em pesquisa clínica que acompanham um grupo de sujeitos para 
identificação de um fator de risco. No nosso estudo longitudinal queremos identificar características positivas na formação do profissional para 
incentivá-las e características negativas para inibi-las, gerando conhecimento estratégico para a educação aplicar na formação dos estudantes 
universitários. O uso de uma ferramenta web possibilitará uma comunicação direta com os alunos (sujeitos da pesquisa), facilitando o tratamento dos 
dados através do software estatístico R e a linguagem de programação Python. Diante do exposto, será possível visualizar a evolução socioeconômica 
dos jovens que escolheram a Tecnologia da informação como profissão. O conhecimento sobre esse tema ainda é nebuloso, não sabemos por 
exemplo: porque nossos alunos abandonam a graduação antes de completar um ano de aula ? Ou quem são esses alunos ? quais são as suas 
características ?  Entendemos que essa pesquisa poderá fazer emergir conhecimentos importantes para a gestão da educação no Brasil e em especial 
na Estácio como forma de retenção dos alunos da graduação. Conquistar a graduação é uma meta de muitos jovens brasileiros, mas que são barrados 
por questões financeiras ou sociais que precisamos conhecer, interpretar e acompanhar, para que jovens em linha de colisão com essas situações 
possam ser auxiliados na conquista de seus objetivos. A natureza do problema objeto deste projeto conduz ao uso de metodologia do tipo 
quantitativa, quando dados são coletados a partir de uma amostra consistente para testes estatísticos capazes de produzir conhecimentos e 
informações seguras e capazes de gerar benefícios concretos para o ambiente acadêmico em que estamos inseridos. A pesquisa faz um s estudos de 
Coorte, muito usada na Saúde Pública que acompanha um grupo de sujeitos para identificação de um fator de risco. O estudo é longitudinal, para 
acompanhar o desempenho socioeconômico de 120 (cento e vinte) alunos do primeiro semestre dos cursos de Tecnologia da Informação durante 
cinco anos, mas a cada ano gerando informações relevantes para a Educação, Sociologia e Tecnologia. Estudo longitudinal é um método de pesquisa 
para analisar variações nas caraterísticas dos mesmos elementos da amostra (indivíduos, empresas, organizações, etc.) ao longo de um longo período 
de tempo. Os estudos longitudinais são muito usados na Psicologia, Medicina (em especial na Epidemiologia de doenças), e também na Economia e 
Sociologia. Este projeto será constituído de um banco de dados MySQL para armazenar os dados coletados nos questionários coletados nas diversas 
momentos, criando assim uma base longitudinal. As respostas dos alunos serão enviadas via internet em uma página web desenvolvida para essa 
finalidade.

E-mail: wellington@tecsist.com

Aluno: Eliseu Lucena Barros Curso do aluno: Ciência da Computação Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Matheus Ferreira Gomes Curso do aluno: Ciência da Computação Situação: PIBIC/IES

Título GESTÃO DE SALA DE AULA E APOIO AO APRENDIZADO ATRAVÉS DO APP MOBILE – AULA Pró

Docente orientador: WELLINGTON SOUSA AGUIAR

RESUMO
Na sociedade moderna em que vivemos, a tecnologia vem crescendo, aceleradamente, trazendo muitos benefícios se usada de forma correta. Os 
profissionais necessitam realizar suas tarefas o mais rápido possível e com eficiência, por conseguinte, a tecnologia da informação é quem se 
responsabilizará por dar esse apoio, uma vez que ela permite a automação de processos através das inovações tecnológicas. Uma dessas 
possibilidades é a utilização de aplicativos Mobile (Móveis) que se popularizou no Brasil desde a disponibilidade destes recursos pelas operadoras de 
telefonia e viabilidade técnica dos smartphones.O uso de App (aplicativos móveis) possibilita uma comunicação direta entre os professores e os 
alunos, podendo facilitar e apoiar o processo ensino-aprendizado entre as partes envolvidas na educação de ensino superior. A inovação nasce, 

E-mail: wellington@tecsist.com
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geralmente, da necessidade do ser humano de facilitar suas tarefas ou para lhe proporcionar um maior conforto no seu dia-a-dia. Diante disso, é 
possível visualizar uma problemática comum no cotidiano de alunos e de professores, na qual os professores precisam registrar a presença dos alunos 
nas aulas com algumas salas com grande contingente de estudantes, dificultando, assim, a realização desse procedimento com eficiência, tomando o 
tempo que poderia ser utilizado para sanar dúvidas ou para um reforço do conteúdo ministrado. Outro problema, o professor ao final de uma aula não 
sabe avaliar ou medir qual o nível de entendimento da turma sobre o conteúdo ensinado. Todo esse ambiente proporciona o pano de fundo para 
aplicação dessa proposta de sistema de gestão. Este projeto pretende automatizar processos da rotina diária de professores e alunos usando uma 
ferramenta de uso cotidiano dos alunos, o smartphone rodando um App.  A natureza do problema objeto deste projeto conduz ao uso de metodologia 
do tipo experimental e aplicada. Um protótipo será criado para possibilitar a utilização efetiva e gerar benefícios concretos para o ambiente acadêmico 
em que estamos inseridos.  Os dados coletados serão tratados usando o Banco de dados MySQL em ambiente em nuvem. O desenvolvimento deste 
projeto seguirá os seguintes procedimentos: a) Especificação do sistema; b) Levantamento dos requisitos de software; c) Projeto do Banco de Dados, 
relatórios e funcionalidades, com uso da programação JAVA. Espera-se atender a demanda de professores, que precisam ter retorno rápido do nível de 
aprendizado dos seus alunos, este projeto propõe avaliações rápidas ao final de cada aula como forma de registro das presenças e como bônus: “O 
professor vai poder avaliar rapidamente o nível de aprendizado de sua turma”, através das respostas apresentadas instantaneamente em forma de 
dashborads.

Aluno: Eduardo Cavalcante Diógenes de Carvalho Curso do aluno: Ciência da Computação Situação: PIBIC/IES

Título INOVAÇÃO E PRÁTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS: UM ESTUDO NO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO

Docente orientador: Nayana Almeia Adriano

RESUMO
O debate ambiental vem atentando o aumento de pressões legais, sociais e econômicas sobre o ambiente empresarial para que adequem a produção 
com o meio ambiente, evidenciando um maior comprometimento socioambiental através de medidas de gestão e controle ambiental (Silva et al., 
2012). Porter e Van der Linde (1995), em seus estudos seminais destacam a relação o desempenho financeiro da firma e sua regulação ambiental. Para 
os autores, padrões ambientais, adequadamente projetados, podem desencadear inovações que permitem compensar, parcialmente ou totalmente, 
os custos de cumprimento ambientais (Porter & Der Linde, 1995). A legislação ambiental brasileira é muito vasta e avançada quanto ao controle e 
gestão da proteção ambiental e é um dos principais fatores para indução de controles ambientais, na prática, pelas empresas (Silva et al., 2012). Lee, 
Min, & Yook (2015), ao analisar 362 empresas de 2003 a 2010 da Nikkei Economic Eletronic Data, revelaram que emissões de carbono persistentes 
diminuíam o valor da firma, bem como que o mercado “penaliza” firmas com performance ambiental negativa mais que as empresas que possuem 
performance positiva. Nesse contexto, a inovação e a performance ambiental caracterizam-se como um posicionamento estratégico das organizações 
frente às demandas do mercado e imposição legal Diante deste cenário, este artigo propõe a seguinte pergunta de pesquisa: os investimentos em 
inovação influenciam nas práticas ambientais das empresas do setor elétrico? Para tanto, serão analisadas as empresas do setor elétrico listadas na B3, 
no período de 2014 a 2018, cujos dados financeiros advém das informações disponibilizadas pelas empresas, e os dados de práticas ambientais serão 
retiradas do GRI das empresas do setor. O estudo é descritivo, quantitativo e exploratório e pretende investigar se os investimentos em inovação estão 
sendo revertidos em práticas ambientais pelo Setor Elétrico, tendo em vista que o setor é obrigado em investir em pesquisa e desenvolvimento, 
conforme lei 9.991 de 2000. Os dados serão obtidos em fontes secundárias a serem retirados do GRI, Pegadas Carbono – Emissões Diretas e Indiretas, 
Consumo Total de Água Bruta, Resíduos Produzidos, sendo considerados como variáveis  para a análise estatística em confronto com a proxy pesquisa 
e desenvolvimento tomada como Inovação verificando os investimentos em pesquisa e desenvolvimento do setor obtidos através das análises das 
demonstrações contábeis declaradas pelas empresas. No presente trabalho, será realizada uma regressão linear múltipla utilizando teste de hipótese 
para estimar uma regressão amostral e fazer inferências sobre a população.

E-mail: nayanaadriano@hotmail.com

Aluno: Hellen Galvão de Lima Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/IES

Título PAEHRCES – APLICATIVO PESSOAL PARA AMBIENTE DE NUVEM DE REGISTRO ELETRÔNICO DE SAÚDE COMO SERVIÇO (PERSONAL 
APPLICATION FOR ELECTRONIC HEALTH RECORD CLOUD ENVIRONMENT AS A SERVICE)

Docente orientador: Henrique Nogueira da Gama Mota

RESUMO
A transformação digital chegou com força à saúde e o uso de tecnologias segue avançando a passos largos na área. As inovações são tantas que foi 
necessário criar um termo específico para agrupá-las em um único segmento: o e-Health ou “saúde digital”, conceito amplo e mundialmente 
conhecido que trata das soluções digitais para ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Apoiado neste conceito, o relacionamento entre o 
paciente e os diversos atores envolvidos nos serviços de saúde é um dos grandes desafios a ser vencido e pauta corrente em diversos projetos na área. 
Segundo a ANS, um Registro Eletrônico de Saúde (RES) é um repositório de informações processáveis sobre o cuidado em saúde do indivíduo, 
armazenadas e transmitidas de forma segura e acessível por múltiplos usuários autorizados (Política Nacional de Informação e Informática em Saúde -
PNIIS - MS, 2016). Apesar de existirem definições formais, padrões, de interoperabilidade (OpenEHR, FHIR...), seu conceito não é integralmente 
implementado uma vez que o indivíduo não tem, de fato, a posse do seu histórico de saúde. Esses dados ficam distribuídos entre os Sistemas de 
Informação em Saúde (SIS) dos profissionais e estabelecimentos com os quais ele se relaciona, não existindo na prática um barramento integrador 
desses dados. Entendendo que tais informações são de extrema importância para a vida do indivíduo e com o intuito de facilitar o armazenamento e 
acesso das informações por outros profissionais, o PAEHRCES tem o objetivo de desenvolver um aplicativo pessoal para ambiente de nuvem de 
registro eletrônico de saúde como serviço, que permite facilitar a comunicação entre os indivíduos e os profissionais de saúde de forma eficiente, 
rápida e segura. Para atender os objetivos propostos de desenvolver um aplicativo pessoal para ambiente de nuvem de registro eletrônico de saúde 
como serviço, capaz de registrar, consultar, armazenar e interoperar os dados de atenção a saúde dos indivíduos, utilizando padrões de 
interoperabilidade de sistemas de saúde (FHIR), o projeto irá utilizar a metodologia Pro.NET que estabelece um método de baixo custo, alta qualidade 
e agilidade no desenvolvimento de projetos. Esta seção apresenta brevemente as duas partes que compõem a estrutura da metodologia: o Modelo de 
Equipe e o Modelo de Processo. O Modelo de Equipe descreve como estruturar a equipe e suas responsabilidades para atingir sucesso do projeto. Esse 
modelo utiliza o conceito de papéis para dividir as responsabilidades entre os membros do projeto. O Modelo de Processo descreve processos e 
métodos a serem realizados pelo time do projeto para planejar, desenvolver e implantar soluções de tecnologia da informação. Quanto ao ciclo de 
vida de desenvolvimento de software, combina dois modelos tradicionais: cascata e espiral. O novo modelo proposto define fases a serem seguidas 
em sequência, como o modelo cascata, e que devem ser executadas várias vezes no mesmo projeto, definindo as iterações do modelo espiral. O final 
de cada fase é um marco e durante cada fase ocorrem marcos internos. Este facilitador de comunicação, auxiliará aos pacientes no relacionamento 
com outros profissionais de saúde, permitindo o acesso a todos os dados existentes no seu RES de forma segura e eficaz, otimizando as consultas e 
apoiando os diagnósticos baseado no intercâmbio de informações, proporcionando maior entendimento da saúde do indivíduo.

E-mail: mota.henrique@gmail.com

Aluno: Angelo Hudson Lima Lacerda Curso do aluno: Ciência da Computação Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Vinícius Alves Abreu Curso do aluno: Ciência da Computação Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luis Eduardo Hernane Julio Pereira Curso do aluno: Ciência da Computação Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título ESTUDOS DE CASO ENVOLVENDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DIREITO

Docente orientador: Gabriela Natacha Bechara

RESUMO
A presente proposta de iniciação científica possui como objeto o estudo da interação entre duas áreas do conhecimento, quais sejam, Direito e novas 
tecnologias (especificamente Inteligência Artificial, tema tradicionalmente estranho ao mundo jurídico, pertencente a áreas do saber como Ciências da 
Computação e/ou Sistemas de Informação). Sem embargo, a inserção de novas tecnologias em diferentes setores da vida humana e nas mais diversas 
profissões vêm promovendo uma drástica alteração na configuração dos campos do conhecimento e suas respectivas profissões, exigindo 
competências e habilidades diversas, assim como uma maior adaptabilidade do profissional. Em um cenário cada vez mais dinâmico e complexo, em 
que predomina o avanço do aprendizado de máquina e a automação de linhas de produção e serviços, tem-se uma rápida e inexorável substituição do 
trabalho humano não especializado, que exigia antes apenas uma formação básica do ser humano, pela necessidade de mão-de-obra cada vez mais 
especializada, atenta às necessidades de mercado que não podem ser satisfeitas por máquinas. Diante da conjuntura que se apresenta aos novos 
profissionais, especialmente relacionada com instabilidade e insegurança profissional até então desconhecida, faz-se a necessidade de novos 
caminhos, de se explorar o trabalho intelectual humano sob novas formas, em conexão com a realidade trazida com a adoção de novas tecnologias. 
Com efeito, as diferentes profissões jurídicas que se apresentavam ao bacharel em direito, até então estáveis e inquestionáveis, sofrem também essas 
influências, devendo se adaptar, exigindo uma formação e atuação diferenciada por parte do jurista, eis que a demanda por seus serviços não é mais a 
do passado, em sua grande maioria corriqueira e elementar., ainda que exigisse raciocínio. Nesse sentido, o objetivo deste projeto é o de evidenciar as 
possibilidades e os riscos que essa irremediável interação apresenta ao ramo jurídico, que atravessa momento de peculiaridade e mudanças, mas da 
mesma forma, de muitas possibilidades. De tal sorte, para atingir o fim inicialmente delineado, ainda que passível de aperfeiçoamento, propõe-se a 
utilização de alguns estudos de caso especialmente escolhidos, que demonstrem e visibilizem na prática, experiências envolvendo a interconexão 
entre direito e inteligência artificial.
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Aluno: João Paulo Silva Bohner Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Carine de Fraga Soares Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título OS DISCURSOS JURÍDICOS E OS DIREITOS DAS TRANSEXUAIS NA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS/SC

Docente orientador: Vanessa Goes Denardi

RESUMO
É sabido que as pessoas que transformam seu gênero, de modo a subverter o fenótipo – características morfológicas, físicas e, sobretudo, de 
comportamento – para atribuir-se características do gênero oposto, são reconhecidas como pessoas trans. As transexuais (Male to Female - MFT), por 
exemplo, não concordam com a ordem do gênero ao qual foram destinadas em seus corpos e sexualidades e estas foram escolhidas para serem 
protagonistas deste trabalho. Este projeto, portanto, tem como objetivo analisar os discursos jurídicos voltados ao público LGBT em espaços de 
privação de liberdade e prescritos em normativas a fim de compreender a realidade em que vivem e verificar a vigência das leis que garantem os 
direitos das transexuais na Penitenciária de Florianópolis/SC. Justifica-se a escolha do tema por seu ineditismo e relevância, pela necessidade de 
incentivar a pesquisa e formação humana no âmbito universitário e, principalmente, para entender os anseios de um grupo socialmente excluído em 
um ambiente constituído por sujeitos que também são considerados à margem da sociedade. Com base nos estudos do filósofo e historiador Michel 
Foucault (2005, 2008, 2009, 2014) sobre discurso, corpo e sua significação, buscar-se-á realizar o levantamento de informações e dados, a análise das 
normativas jurídicas e o esquadrinhamento da disposição dos corpos dentro de um espaço de privação de liberdade. Serão mobilizados documentos 
oficiais e legislações para o embasamento jurídico, como a Resolução Conjunta n° 1 de 2014, assinada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária (CNPCP) e pelo Conselho Nacional de Combate à Discriminação CNCD/LGBT, que aborda critérios para acolhimento de pessoas LGBT 
reclusas; a Resolução n° 11, de 18 de dezembro de 2014 que estabelece os parâmetros para a inclusão dos itens "orientação sexual", "identidade de 
gênero" e "nome social" nos boletins de ocorrência emitidos pelas autoridades policiais no Brasil; e, a Portaria nº 0879/GABS/SJC/2017 de 05 de 
setembro de 2017 que regulamenta a atenção ao público LGBT nos espaços de privação de liberdade catarinenses. A pesquisa seguirá a ordem 
metodológica proposta por Foucault (2005) de uma análise dos discursos (AD) levando em consideração o discurso não apenas como como um 
conjunto de fatos linguísticos ligados entre si por regras sintáticas de construção, mas como jogo estratégico, polêmico e de luta. Através de uma 
bricolagem metodológica, ou seja, de uma metodologia de entrecruzamento de ideias e fontes, serão utilizados documentos oficiais, tanto federais 
quanto estaduais, bem como as leis, resoluções e portarias que abordam a questão LGBT a fim de elucidar os direitos das transexuais encarceradas; 
também será dispendido um esforço para obter informações de funcionários da Penitenciária de Florianópolis com o intuito de elucidar e 
compreender se as transexuais, de fato, recebem a assistência prevista juridicamente (acomodação em local adequado, tratamento digno, direito à 
visita, garantia da utilização do nome social, etc.). Destarte, este trabalho também busca entender a existência/persistência da dialética in/exclusão 
dos sujeitos dentro da Penitenciária, assim como a segregação dos corpos considerados desviantes, isto é, a discriminação, física e/ou psicológica, e os 
prejuízos que ela causa às mulheres transexuais encarceradas em um complexo prisional masculino.
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Título TRABALHO FEMININO E DIREITO: 
UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE MULHERES TRABALHADORAS NA CIDADE E NO CAMPO NO ESTADO DE 
SANTA CATARINA


Docente orientador: Juliana Cavilha Mendes Losso

RESUMO
Este projeto pretende analisar a  “questão do trabalho”, a partir do debate que organiza certa distinção entre as trabalhadoras rurais e as 
trabalhadoras da cidade, e, numa perspectiva  que aborda tanto o aspecto relacional e de reprodução social entre tais trabalhadoras a respeito das 
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práticas legais de estar no mundo do trabalho. Pensar numa análise que dedica-se às representações da mão-de-obra que qualifica o trabalho de 
feminino na cidade e no campo, como feminino. Quais funções são consideradas atividades femininas. Ao mesmo tempo intenta investigar questões 
relacionadas direitos humanos e a sabedoria de acesso a estes direitos. A proposta deste projeto de pesquisa diz respeito a um debate do atual 
cenário, o qual atravessa distintas dimensões e perspectivas acerca da discussão que envolve o trabalho feminino. Este debate aponta inicialmente 
para uma redefinição das condições do universo relacionado à ocupação e aos modos de vida urbano e rural, os quais envolvem fenômenos como: 
novas relações trabalhistas, conflitos, questões políticas de inclusão e de exclusão em algumas formas de atividade, processos de organização familiar, 
as quais se instalam num contexto de profundas transformações econômicas, sociais, políticas e culturais que marcam atualmente o cenário político. 
Em outra perspectiva coloca-se em jogo aspectos subjetivos e simbólicos envolvendo os sentidos e o valor atribuído ao trabalho do feminino, as 
conquistas em suas diferentes acepções, deslocamentos e transformações. Trata-se assim de pensar sobre políticas de resistência legais e estruturais, 
e, também atuações de força coletiva organizadas pelo feminino as quais conformam a existência de si no espaço urbano e rural por meio do trabalho. 
Tendo em seu objetivo principal analisar o acesso a direitos entre mulheres trabalhadoras na cidade e no campo, e específicos: Verificar quais são os 
tipos de trabalhos na cidade e no campo; Observar as diferenças de acesso a trabalho; Analisar quais direitos são privilegiados nestes espaços; Analisar 
formas de organização do trabalho no campo e na cidade; Identificar quais atividades são consideradas femininas. Metodologicamente, utilizar-se-á na 
primeira fase de revisão e análise  bibliográfica e documental para a composição da fundamentação teórica. Como afirma Gil (2012, p. 50). A segunda 
fase envolverá uma pesquisa de campo com entrevistas em sindicatos patronais e associações de trabalhadores da cidade e do campo, na sequência a 
tabulação e análise dos dados.

Aluno: Ana Paula Zardo Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Gastronomia

Título CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA EM GASTRONOMIA: ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DOS PRINCIPAIS PERIÓDICOS NACIONAIS E 
DISSERTAÇÕES DE MESTRADO

Docente orientador: Katarzyna Bortonowska Marinho

RESUMO
A expansão na oferta de cursos superiores de Gastronomia oferece visibilidade a essa área profissional e o potencial espaço ocupado pelo gastrônomo 
no mercado de trabalho. Além das instituições de ensino, alunos e ex-alunos esforçam-se para que o profissional da Gastronomia possa se distinguir 
positivamente nas empresas, notadamente no setor de alimentação fora do lar. Em âmbito acadêmico, a expansão do número de cursos foi 
acompanhada pela formação de um corpo de professores e pesquisadores de diferentes áreas que, aos poucos, se agrupam efetivamente em torno 
dos estudos gastronômicos (ROCHA, 2015). Entretanto, a ausência de uma sistematização sobre uma teoria e um método da Gastronomia faz com que 
os próprios gastrônomos tenham dificuldade em realizar estudos em seu campo de atuação. A sistematização sobre a teoria significa a emergência de 
uma discussão do significado de conceitos e definições de uso cotidiano, tais como: Gastronomia Regional, Técnica Culinária, Ciência Gastronômica, 
Tecnologia e Arte na Produção de Alimentos, Sabor e Gosto, e assim por diante (ROCHA, 2015). Discutir a maneira como vem sendo estruturado o 
ensino e a pesquisa em Gastronomia no Brasil é imprescindível e delicado. Segundo Gimenes (2011) existe um adensamento das pesquisas realizadas e 
muitos trabalhos consistentes estão sendo executados, mas ainda é comum encontrar fragilidades em dois pontos fundamentais, apontando para a 
necessidade de revisões bibliográficas mais acuradas, que cubram efetivamente o que está sendo publicado/pesquisado na área; e a necessidade do 
desenvolvimento de metodologias coerentes com as propostas de cada pesquisa. A revisão da literatura é uma etapa que demanda grande parcela de 
tempo em qualquer processo de pesquisa, consistindo na seleção, leitura, interpretação e discussão de obras que se referem ao tema escolhido para 
estudo. Em qualquer projeto, na maioria das vezes, é difícil definir tudo que é importante em termos de revisão de literatura e, muitas vezes, outras 
leituras se fazem necessárias para aprofundamento do tema específico. A pesquisa tem suas finalidades motivadas por razões de ordem prática e 
intelectual. As de ordem prática visa aplicações práticas, com o objetivo de solucionar os problemas concretos. Este tipo de pesquisa também é 
conhecido como pesquisa aplicada. Já a pesquisa de ordem intelectual tem por objetivo alcançar o conhecimento desejado com satisfação. Esta 
também é conhecida como pesquisa pura ou fundamental. A pesquisa bibliográfica, seja em biblioteca, ou via Internet permite o aperfeiçoamento de 
modelos e aprendizagem dos mais diversificados conceitos destacando a importância e a função dos conceitos segundo diferentes correntes teóricas. 
A informação é a base para a tomada de decisões, e a tarefa da pesquisa em gastronomia é coletar e analisar dados para auxiliar os administradores 
do setor a tomar decisões. A pesquisa em Gastronomia é a construção e condução sistemática e imparcial de investigações para resolver problemas da 
área. Rocha (2015) menciona que existe uma falta de “amadurecimento” da Gastronomia como ciência e isso repercute diretamente na diversidade de 
propostas de ensino orientadas à formação do gastrônomo. É com este intuito que se apresenta esta pesquisa, através de um trabalho sistematizado 
de procura bibliográfica, nos trabalhos publicados em periódicos recomendados pela Capes, com o propósito de contribuir para o aperfeiçoamento do 
processo ensino-aprendizagem e na consecução de pesquisas futuras na área de gastronomia. Assim as seguintes indagações se torna preponderante: 
Como a produção científica representada nos principais periódicos brasileiros reconhecidos pela (Qualis/Capes) e nos mestrados tem se desenvolvido 
dentro das áreas que compõem o ensino de Gastronomia?
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Título COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR COM RELAÇÃO AOS PRODUTOS ORGÂNICOS EM RESTAURANTES DA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS

Docente orientador: Katarzyna Bortonowska Marinho

RESUMO
O objetivo desta pesquisa é analisar o comportamento do consumidor com relação aos produtos orgânicos em restaurantes da cidade de Florianópolis. 
O interesse em produtos orgânicos tem aumentado de forma significativa ao redor do mundo devido a preocupação de consumidores com a 
segurança alimentar e com a degradação do meio ambiente (DRAGINCIC et al., 2015). Quando se fala em números, o mercado de orgânicos também é 
promissor no Brasil e no mundo. Segundo a Federação Internacional dos Movimentos de Agricultura Orgânica (IFOAM), o sistema de produção 
orgânico é empregado em 181 países decorrente do aumento do custo de produção, de problemas ambientais e de contaminação de alimentos 
relativos à agricultura convencional, bem como pelos benefícios decorrentes da agricultura orgânica à biodiversidade, ao meio ambiente e ao bem-
estar da população. O foco desta pesquisa é analisar o comportamento do consumidor com relação aos produtos orgânicos em restaurantes, e, a 
literatura é bem incipiente como mencionado por Meireles et. al. (2016) no estudo sobre o perfil socioeconômico dos consumidores de restaurantes 
em relação à valorização de produtos orgânicos. Sendo assim, torna-se latente realizar pesquisa em dois setores de ampla expansão, ou seja, o setor 
de produção orgânica e o segmento de refeições fora do lar ( food service ) que inclui restaurantes, lanchonetes, bares, cafeterias, self-service e 
serviços voltados a delivery e pedidos para viagem que movimentou R$ 418 bilhões em 2017 no Brasil, de acordo com dados da empresa de pesquisa 
de mercado Euromonitor International. Além disso, IBGE (2018) mostrou que 34% dos brasileiros gastam com alimentação fora de casa com gastos, 
em média, 25% da sua renda que apresenta um mercado extremamente importante e com crescimento constante nos últimos 15 anos. O mercado de 
produtos orgânicos é complexo e precisa ser analisado por vários aspectos, como: perfil deste consumidor (gênero, estado civil, escolaridade, idade e 
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renda), a frequência de compra, os fatores que influenciam sua escolha, o lugar onde estes produtos são adquiridos, o nível de satisfação com a atual 
forma de comercialização, as possíveis reclamações feitas no ambiente de compra, o interesse em participar de uma cooperativa de consumidores, os 
diferenciais competitivos oferecidos pelas atuais formas de comercialização, o gasto mensal e o tipo de produto mais consumido. (OLIVEIRA, 2017). 
Hoje, a cidade de São Paulo é a que possui o maior número de consumidores de produtos orgânicos do país. (ZAMBERLAN, 2017). Munõz et al (20017) 
verificaram que é necessário gerar conhecimento cientifico que indague o impacto social de qualquer tecnologia ou atividade que se desenvolva em 
torno da produção de alimentos, neste caso a produção orgânica, já que esse pode ser o primeiro passo para determinar a viabilidade, ou não, de 
futuras políticas e investimentos públicos, que tenham como propósito melhorar as condições de vida das populações e consequente percepção 
positiva da mesma. Nesta pesquisa, a opção será em estudar aspectos individuais que estão diretamente relacionados à eventual opção pelo consumo 
de alimentos orgânicos a partir da percepção do consumidor. Atributos percebidos do produto, como a percepção de segurança e de saúde, além da 
característica de custo do produto orgânico, representado pela dimensão sacrifício monetário, além do aspecto inerente à escolha derivado de valores 
pessoais, como a preocupação ética e ambiental, bem como verificar a influência de variáveis sociodemográficas e outras que tangenciam o ambiente 
de consumo (indicação médica, estilo de consumo alimentar, etc) dos alimentos orgânicos.

Aluno: Maira Loureiro Polatto Curso do aluno: Gastronomia Situação: PIBIC/IES
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Título MEDINDO O DESEMPENHO DOS ALUNOS QUE APRENDEM PROGRAMAÇÃO NA ESCOLA

Docente orientador: Maiara Heil Cancian

RESUMO
As atividades recreativas tradicionais que conhecemos na nossa infância, como pular corda, bafo, bolinhas de gude, estão cada vez mais raras. Dessa 
forma, brinquedos que conhecemos e utilizamos já não fazem mais parte dos desejos da infância moderna, visto que, a tecnologia na sociedade atual 
é a referência do lazer, trabalho e conhecimento. As crianças do século XXI nasceram em período no qual a tecnologia é o “brinquedo”, dessa forma 
torna-se quase uma tarefa impossível viver sem ela, pois, as crianças antes mesmas de serem alfabetizadas aprendem a utilizar a maioria dos recursos 
disponíveis pelos aparelhos   eletrônicos (PAIVA, COSTA, 2017).  “As crianças e os jovens têm o contato com a tecnologia muito cedo e se familiarizam 
muito rapidamente com o uso, surpreendendo os familiares, que, extasiados com a facilidade, fornecem a eles mais opções. Com isso, a tecnologia 
passa a ser algo que cresce com eles, adquirindo ao longo do tempo um valor inestimável” segundo a psicóloga Sylvia van Enck (2017). Diferente do 
que muitos pensam, a tecnologia pode ser uma grande aliada no ensino das crianças e adolescentes, tanto nas escolas quanto em casa. Segundo 
Kenski (2008) as  tecnologias,  em  todos  os  tempos,  alteraram  as  formas  de  aprendizado  e  lembrança de maneira positiva. Atualmente, as novas 
tecnologias de comunicação não apenas alteram as formas de armazenamento e acesso das memórias humanas como, também, mudam o próprio 
sentido do que é memória.  Através de imagens, sons e movimentos apresentados virtualmente em filmes, vídeos e demais equipamentos eletrônicos 
de comunicação, é   possível   a   fixação   de   imagens, o   armazenamento   de   vivências, sentimentos, aprendizagens e lembranças que não 
necessariamente foram vivenciadas in loco pelos seus espectadores. O pressuposto do autor acima revela que quando a tecnologia é usada de forma 
correta traz benefícios para as crianças  e adolescentes a  longo prazo. Ao  utilizarem  este  recurso  se  sentirão estimuladas  a  ler  e  desperta  a 
curiosidade para descobrir o mundo, favorecendo o querer e o prazer de aprender dentro e fora da escola,  pois, a tecnologia aplicada com eficácia 
favorece o relacionamento interpessoal entre os alunos e mantém o foco  das atividades escolares com a ajuda dos professores os quais revisarão 
constantemente suas práticas pedagógicas (PELLE, 2018). Nas escolas, as tecnologias são um importante complemento às práticas pedagógicas, pois 
fornecem a todos os alunos, um apoio de trabalho muito amplo e aprofundado. Assim, em vez de ser o professor a expor as temáticas, são os alunos 
quem, autonomamente, procuram a informação pretendida e as soluções para as suas dúvidas (PIRES, 2012). Nesse sentido é realizado na Estácio 
Florianópolis um projeto de Extensão chamado: Programação na Escola, que visa aliar a tecnologia e o ensino da Programação, para que crianças e 
adolescentes tenham melhor desempenho na vida escolar e social. A inclusão do ensino de computação e programação na Educação Básica é uma 
tendência mundial que vem se concretizando de diversas maneiras. Atualmente, existem diversas iniciativas para ensinar computação como, por 
exemplo, Code.org (http://www.code.org), Code.club (https://www.codeclubworld.org), entre outras. Com estas iniciativas espera-se a popularização 
de competências de computação, e ao mesmo tempo, a conscientização e o interesse dos alunos sobre a área de computação (GARNELI et al., 2015; 
GUZDIAL, 2008).

E-mail: maiara.cancian@estacio.br

Aluno: Karen Vieira Sagaz Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Amanda Sato Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/Voluntário

Título USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NOS SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO DA ÁREA DA SAÚDE

Docente orientador: Maiara Heil Cancian

RESUMO
Nos últimos anos a saúde tem passado por transformações de proporções aceleradas em escala global.  Do lado científico, o surgimento de novas 
tecnologias a respeito de tratamentos através de medicamentos, aparelhos para auxiliar o diagnóstico e o modelo de negócio da saúde como um todo 
são fatores que contribuem para esta aceleração (ROSCOE, 2019). Do lado do usuário, contabiliza-se o estilo de vida como hábitos na alimentação, 
sedentarismo, uma rotina com altos índices de stress amplia a possibilidade de novas frentes de tratamento para os profissionais da saúde. Como 
consequência desta transformação de novas tecnologias versus utilização em escala demasiada, o custo da saúde como um todo, tem se elevado de 
forma preponderante, além da judicialização de tratamentos de valores elevados onde o usuário não tem condições de arcar com a despesa e aciona 
ao estado ou a operadora de saúde, tanto na saúde pública quanto na saúde privada. Com base neste cenário, o mercado da saúde move-se em 
buscas de soluções que possibilitem um controle eficiente da gestão.  Uma das soluções é a "atenção à saúde primária" que significa a prevenção 
como melhor linha de contenção de custos. Em entrevista ao jornal correio Braziliense a professora Fátima Souza faz o alerta “A saúde suplementar é 
cara, todo aparato medicamentoso e estrutural tem um custo alto. Então, a saúde suplementar está enxergando uma possibilidade de aumentar os 
lucros. É melhor detectar um problema cardíaco no começo do que pagar por uma cirurgia cardíaca. Então, as operadoras de planos de saúde estão se 
atentando para o fato de que a atenção primária é um bom investimento”. a Agência Nacional de Saúde Suplementar , está criando programas de 
recompensas as operadoras de saúde que aderirem a este tipo de programa (TERRA SERVIÇOS, 2019). Uma tendência para o mercado é o surgimento 
de novos aplicativos para o cenário da saúde, que auxiliem o paciente a cuidar da sua saúde. Segundo Nicolas Toth diretor geral da Sharecare na 
América Latina "Temos observado cada vez mais que o paciente é o foco do cuidado e o uso destas soluções permitirá maior informação e autonomia 
para que ele tenha mais recursos para gerenciar sua saúde. Por isso, desenvolvemos uma plataforma baseada em códigos de linguagem de 
programação de alto desempenho e API's (application programming interface) para integrar em único sistema todas as informações de saúde de mais 
de 70 milhões de vidas em todo o mundo." Outra questão que vale a pena mencionar é o desperdício na utilização dos serviços de saúde. Dentre eles, 
o elevado percentual de ausências nas consultas médicas e percentual de exames realizados que não são retirados pelos beneficiários. Segundo a ANS, 
30% dos exames efetuados não são sequer retirados. Considerando que o gasto com exames corresponde a aproximadamente R$ 16 bilhões, uma 
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redução desse desperdício de 30% para 5% corresponderia a uma economia de quatro bilhões de reais por ano. Outro desperdício mencionado é o 
fato de não haver banco de dados que consolide  o histórico do paciente. O sistema de saúde, como um todo, gera muita informação, dado que 
exames são informações sobre o paciente. Entretanto, esta informação adquirida é, na maioria das vezes, desperdiçada. Não há estoque, tampouco 
compartilhamento das informações sobre o paciente. Segundo citado, a solução para esse desperdício seria um sistema unificado de registro dos 
exames realizados para que os médicos encontrassem o histórico do paciente e que possibilitasse a redução de prescrição de novos exames. Com base 
neste cenário, estamos propondo um projeto de pesquisa que envolva o desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica, com uso de técnicas de IA, 
que possibilite trazer soluções para os desafios mencionados acima, integrando os stakeholders da saúde, fomentando informações aos bancos de 
dados que auxiliem na tomada de decisões futuras, e traga novas melhorias aos modelos de negócios da saúde.

Aluno: FLÁVIO LÚCIO PEREIRA JUNIOR Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: TIAGO INDALENCIO GERONIMO Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/Voluntário
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Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título AVALIAÇÃO DA CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE NA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM UMA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR PÚBLICA

Docente orientador: CINTIA DE LIMA GARCIA

RESUMO
Analisar a cultura de segurança do paciente torna-se um elemento indispensável nas organizações de saúde fornecendo uma análise criteriosa do 
serviço, delineando um diagnóstico inicial identificando quais as áreas que possui pontos forte e frágeis com a finalidade de formular estratégias que 
fortaleçam essa cultura e com intuito de amenizar a incidência de eventos adversos. A cultura de segurança do paciente é classificada como um 
produto de valores individuais e de grupo, atitudes, modelo de comportamento que indicam o compromisso com a segurança de uma organização. 
Destaca-se a relevância em propagar a cultura de segurança do paciente positiva, pois a sua carência pode elevar a ocorrência de incidentes 
relacionado a assistência à saúde. OBJETIVO: Avaliar a cultura de segurança do paciente na equipe de enfermagem em um hospital público. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa transversal, descritiva com abordagem quantitativa, que será realizada em um hospital público terciário, 
situado em Juazeiro do Norte, estado do Ceará. De acordo com o cálculo amostral recomendou-se um tamanho da amostral no total de 320 
profissionais da equipe de enfermagem, dentre tais: enfermeiros e técnicos de enfermagem com vínculo empregatício de todos os setores 
assistenciais. A coleta de dados será realizada após a aprovação do comitê de ética em pesquisa, através de aparelhos eletrônicos (tablets, notebooks 
e smartphones com sistema operacional Android 4.0 ou superior), pondo à disposição o instrumento de pesquisa um software que contém um 
questionário eletrônico o Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC), composto por uma escala likert e articulado com 42 questões 
relacionadas em avaliar a a cultura de segurança do paciente. Para análise de dados será empregue o programa computacional desenvolvido pelo 
Grupo de Pesquisa QualiSaúde da UFRN. RESULTADOS ESPERADOS: Almeja-se que os resultados esperados fortaleçam a cultura de segurança do 
paciente no âmbito hospitalar com a finalidade de melhorar e cooperar na assistência em saúde dos serviços prestados da instituição participante e 
subsidiando assim as pesquisas futuras na área de segurança do paciente.

E-mail: cintiadelimagarcia@hotmail.com

Aluno: Maria Letícia Cezário Galdino Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DE EXTRATOS DE PLANTAS MEDICINAIS CONTRA SOROTIPOS DE ESCHERICHIA COLI 
DIARREIOGÊNICAS

Docente orientador: NADGHIA FIGUEIREDO LEITE SAMPAIO

RESUMO
A diarreia é uma das principais causas de desidratação e desnutrição, principalmente em crianças que habitam zonas de risco, ou seja, sem 
saneamento básico e falta de higiene pessoal e dos alimentos. Grande parte das causas diarreicas estão relacionadas a contaminação oral por 
microrganismos que colonizam o intestino causando danos aos enterócitos. A transmissão fecal-oral humana tem uma maior prevalência entre os 
familiares, manipuladores de alimentos ou em estabelecimentos que oferecem cuidados à pessoas mais susceptível ou com hábitos de higiene 
precários. A E. coli são bactérias consideradas comensais que podem ser encontrados na microflora intestinal de uma variedade de animais, incluindo 
o homem, no entanto, as cepas responsáveis por causar distúrbios intestinais geralmente não fazem parte da microbiota normal de animais saudáveis. 
Cepas de E. coli que adquiriram genes de virulência que resultaram num aumento da patogenicidade para humanos e animais. Acredita-se que as 
plantas medicinais estejam com poderes de cura, e as pessoas as usam há muitos séculos como parte de práticas terapêuticas. Devido à sua ação em 
células bacterianas, os produtos vegetais podem influenciar fatores de virulência e alterar a capacidade de infecção. OBJETIVOS: Assim, o presente 
trabalho tem como objetivo realizar pesquisas de vegetais que tenham a capacidade de eliminar os sorotipos de E. coli, principais bactérias entéricas 
causadoras de distúrbios intestinais. METODOLOGIA: Para avaliação dos vegetais serão produzidos extratos aquosos, por infusão e por decocção, de 
vegetais que são usados na prática popular na terapia dos distúrbios intestinais. Será investigada através da prospecção fitoquímica quais os 
metabólitos secundários presentes nos extratos. A atividade antibacteriana e moduladora de antibióticos será realizada através da metodologia de 
microdiluição em caldo. Os resultados serão feitos em triplicata e expressos como média das repetições. Para análise estatística do teste de modulação 
com os antibióticos e construção dos gráficos serão aplicados à análise de variância Two-way ANOVA seguido pelos pós teste de Bonferroni utilizando 
o software GraPhadPrism7.0. Serão considerados relevantes valores com o p<0,05.  RESULTADOS ESPERADOS: Com os resultados esperamos que esse 
trabalho possa disseminar a prática da utilização de plantas medicinais para o tratamento eficaz de problemas relacionados ao aumento no número de 
evacuações e disenteria. Esperamos também que, ao revelar a potencialidade antimicrobiana dos vegetais seja possível o uso das mesmas para o 
tratamento e eliminação dos sorotipos de E. coli do intestino delgado.

E-mail: nadghia.leite@estacio.br

Aluno: Claysson Eugênio Temoteo Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Samya Fernandes da Silva Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÕES COMPORTAMENTAL, NEUROQUÍMICA DO 2,6-ÁCIDO DIHIDROXIBENZÓICO ISOLADO DA SCHINOPSIS BRASILIENSIS EM MODELO 
EXPERIMENTAL DE DOENÇA DE PARKINSON

Docente orientador: ANA LUIZA DE AGUIAR ROCHA MARTIN

RESUMO
A Doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, sendo caracterizada pela depleção dopaminérgica na via 
nigroestriatal. Apesar de extensas pesquisas, ainda não há nenhum tratamento definitivo para a DP levando cada vez mais pesquisadores em todo o 
mundo a buscar novas terapias capazes de retardar ou, idealmente, interromper a degeneração de neurônios dopaminérgicos. Conhecida 
popularmente como “braúna-do-sertão”, Schinopsis brasiliensis é uma espécie da família Anacardiaceae, sendo considerada uma das maiores árvores 
da caatinga, com poucos estudos ainda, apresentando atividade antibacteriana e possívelmente antiinflamatória. OBJETIVO: Avaliar o possível efeito 
do ácido 2,6-dihidroxibenzóico isolado da Schinopsis brasiliensis, no modelo experimental de DP induzido pela injeção estriatal unilateral de 6-
Hidroxidopamina (6-OHDA) em ratos. METODOLOGIA: Os animais aleatoriamente distribuídos em 4 grupos. Dois deles, o Falso-operado e o 6-OHDA 
receberão apenas a administração de solução salina durante 15 dias de tratamento. Outros dois, receberão o ácido nas doses de 10 e 25mg/ kg, por 15 
dias, via oral. Todos os grupos serão anestesiados com a associação de cetamina e xilazina antes de serem posicionados para a administração em 
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estereotáxico de 1 µL de solução contendo 6 µg da solução de 6-OHDA no estriado do lado direito de seus telencéfalos (exceto o grupo Falso-operado, 
que será submetido a todos os procedimentos, inclusive o posicionamento da agulha no estriado, mas não receberá a 6-OHDA). A partir de então, 
receberão os tratamentos descritos anteriormente. No 15º dia, após a administração, serão feitos estudos comportamentais para avaliação dos efeitos 
na atividade locomotora (teste rotacional induzido por apomorfina), exploratória (campo aberto) e atividade antidepressiva (teste do nado forçado). 
Depois desses testes, os animais serão eutanasiados e terão seus estriado e hipocampo removidos para a quantificação de neurotransmissores 
centrais (aminoácidos, monoaminas e seus metabólitos). Os resultados serão expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M) e analisados por 
ANOVA com Student-Newman-Keuls como post-hoc. Em todas as análises, considerar-se-á estatisticamente significante valores de p< 0,05. 
RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que a ADB represente, portanto uma opção viável e eficiente de neuroptoteção, apresentando resultados 
promissores para os estudos clínicos como uma nova estratégia terapêutica, não como mero paliativo, mas como uma terapia que diminua ou, pelo 
menos, torne mais lenta a progressão da doença.

Aluno: Filipe Joaquim Gonçalves Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Letícia de Oliveira Silva Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Pabllo de Oliveira Saraiva Bezerra Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Hannah Dâmaris Ramalho Sampaio Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Título DETERMINAÇÃO DO TEOR DE SÓDIO DE TEMPEROS COMERCIALIZADOS NA REGIÃO DO CARIRI CEARENSE

Docente orientador: ANA EMÍLIA FORMIGA MARQUES

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

E-mail: ana.formiga@estacio.br

Aluno: Irineu Ferreira da Silva Neto Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Inacia Bruna Leite Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Wellington Alves Vieira Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Wirley Ribeiro de Sousa Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Medicina

Título AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DE EXTRATOS ETANÓLICOS DE ESPÉCIES DE PLANTAS 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 multirresistentes, além de 
elucidar os seus principais constituintes químicos. METODOLOGIA: As bactérias e os fungos serão inoculadas em Agar Heart Infusion – HIA e incubadas 
em estufa a 37 °C, aproximadamente, durante 24 horas. Os extratos obtidos serão submetido à análise fitoquímica, pelo método colorimétrico, para 
determinação das principais classes químicas de metabólitos secundários, e por Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC-DAD). Será avaliada a 
atividade antimicrobiana, utilizando-se os extratos em uma concentração de 1024μg/mL, pelo método de microdiluição em caldo com determinação 
da Concentração Inibitória Mínima (CIM). Os inóculos serão depositado em solução salina para formar uma suspensão de 105 UFC/ml. As 
concentrações testes vão variar de 1.024-8µg/ml. Será Colocado uma solução contendo 900µl de BHI e 100µl do inóculo em eppendorf. Em seguida 
distribuiu-se 100µl desta solução em cada cavidade da placa de microdiluição, e 100µl de extrato na primeira cavidade, passando para as demais, 
através de sucessivas diluições na proporção de 1:1, até a penúltima cavidade. A última cavidade será reservada para o controle positivo. As placas 
contendo bactérias serão reveladas com a adição de 20µl de resazurina, um indicador calorimétrico de óxidorredução. A revelação da CIM considerada 
como inibição do crescimento para os poços que permaneceram com a coloração azul e não-inibição os que obtiveram coloração vermelha. Já a 
modulação da atividade antibiótica e antifúngica dos extratos será realizada em concentração subinibitória (MIC/8) dos extratos a serem estudados. 
Sendo distribuídos 100µL de uma solução contendo BHI, inóculo e extrato a concentração subinibitória (MIC/8) em cada poço no sentido alfabético da 
placa. Em seguida, 100µL da droga será misturado ao primeiro poço, procedendo-se a microdiluição em série, numa proporção de 1:1 até a penúltima 
cavidade. As concentrações de antimicrobianos vão variar gradualmente de 5.000-2,44µg/mL. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se elucidar uma 
possível atividade antimicrobiana dos extratos observando também a associação com antibacterianos e antifúngicos convencionais frente às cepas a 
serem testadas e elucidar seus principais metabólitos secundário identificando e quantificando estes constituintes. Contribuir para futuras pesquisas 
sobre o aspecto químico e farmacológico de produtos naturais, a fim de incentivar e apoiar o uso racional de alternativas fitoterapêuticas em combate 
aos microrganismos e sua resistência.

E-mail: fgfigueredo@gmail.com

Aluno: Luana Teixeira Frutuoso Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Metton Ribeiro Lopes e Silva Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Ana Karolina Gomes Bernardo Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título COMPARAÇÃO DOS EFEITOS ANTIINFLAMATÓRIO E HIPOGLICEMIANTE DE DOIS MONOTERPENOS – Α E Β PINENO – EM MODELO ANIMAL DE 
DIABETES INDUZIDO POR ALOXANO
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Docente orientador: SAMYA DE ARAÚJO NEVES

RESUMO
Diabetes é uma doença metabólica caracterizada por promover uma hiperglicemia plasmática, apresentando um metabolismo deficiente de 
carboidratos, gorduras e proteínas. A hiperglicemia é resultante da menor secreção de insulina e/ou resistência a sua ação periférica e pode ser 
classificada em diabetes tipo 1, 2 e gestacional. O termo tipo 1 indica destruição da célula beta que eventualmente leva ao estágio de deficiência 
absoluta de insulina, quando a administração de insulina é necessária para prevenir cetoacidose, coma e morte. O diabetes mellitus tipo 2 é 
caracterizado por uma deficiência ou falha na manutenção da homeostase da glicose, resulta de defeitos na secreção e ação da insulina, associada ao 
estilo de vida que pode desencadear a obesidade e sedentarismo. Diabetes Mellitus Gestacional associa-se tanto a resistência à insulina quanto à 
diminuição da função das células beta pancreáticas. O diagnóstico correto e precoce do diabetes e das alterações da tolerância à glicose é essencial 
para que sejam adotadas medidas terapêuticas de modo que possam evitar o aparecimento de diabetes nos indivíduos com tolerância diminuída e 
retardar o aparecimento das complicações crônicas nos pacientes diagnosticados com diabetes. OBJETIVO: analisar de forma comparativa os efeitos 
anti-inflamatórios e hipoglicemiante de dois monoterpenos, α e β pineno - em modelo diabetes experimental induzido por aloxano. METODOLOGIA: 
Serão utilizados 350 ratos machos Wistar (200 - 250 g). Para avaliação dos dois monoterpenos serão separados 6 grupos para α pineno e 6 grupos para 
o β pineno, cada grupo contendo dez animais. Neste experimento, será avaliado o efeito hipoglicemiante e deslipidêmicos de cada monoterpeno, 
durante 7, 15 e 30 dias de tratamento. Os grupos também serão submetidos ao teste do edema de pata induzido por carragenina para avaliação do 
potencial anti-inflamatório. O projeto de pesquisa será submetido ao comitê de ética da em pesquisa com animais da Estácio-FMJ antes do início dos 
experimentos, e que serão observados todos os aspectos éticos para pesquisa com animais. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se com este projeto 
contribuir para o melhor conhecimento das propriedades farmacológicas dos monoterpenos (α e β pineno), substância com propriedades medicinais 
largamente encontradas em óleo essencial e utilizadas na medicina popular.

E-mail: samya_neves@hotmail.com

Aluno: Barbara Lourenço Saraiva Landim Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Yan Kauê Saraiva Fontes Loula Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Geraldo Lucas Abrantes Coelho Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES

Título DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE DO TRABALHADOR: PESQUISA DOCUMENTAL SOBRE AS RELAÇÕES DE 
TRABALHO E AS FORMAS DE GESTÃO NO PROCESSO DE ADOECIMENTO 

Docente orientador: MODESTO LEITE ROLIM NETO

RESUMO
A complexidade da relação entre trabalho e saúde do trabalhador explicita que, para sua compreensão, a análise deve levar em conta outras fontes de 
informação, vindas de dentro e de fora da empresa.Nas pesquisas internacionais, observa-se “as condições físicas e organizacionais de trabalho, 
exposições de risco, as situações dos trabalhadores em relação ao emprego (insegurança, desemprego, inatividade), os recursos (econômicos, 
cognitivos, psicológicos, sociais), disponíveis ou não para os trabalhadores”, que contribuem, ao longo do tempo, para manter ou prejudicar a saúde 
dos trabalhadores.(OBJETIVO): Analisar como, no contexto atual, as condições organizacionais e físicas do trabalho, as situações e as relações de 
trabalho e as formas de gestão determinam e contribuem para o adoecimento dos trabalhadores. (MÉTODO): Considerando-se o caráter conceitual e 
com referência às características de análise do teor dos dados a serem obtidos, optou-se por uma abordagem documental extraídas das bases de 
dados oficiais do Política Nacional de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, Centros Estaduais e Regionais de Referência em Saúde do 
Trabalhador (Cerest) e das próprias bases de dados dos ministérios do Trabalho e Emprego e da Previdência Social, a Política Nacional sobre Saúde e 
Segurança do Trabalho (PNSST). A nossa amostra será do tipo intencional. Os dados serão registrados eletronicamente, com a anuência de um 
consultor ad hoc, para posterior detalhamento e análise dos achados. O detalhamento se dará logo após a realização das capturas dos dados, com a 
finalidade depontuar detalhes e seus significados no resumir provas para auferir questões relevantes. Será utilizada a escala Rensis Likert, onde, nas 
respostas, assinala-se o grau de acordo ou desacordo com uma determinada assertiva, que guarda relação com os objetivos do trabalho. Representa, 
em muitos casos, uma estratégia “semi- qualitativa” de dados, em que os achados são pontualmente quantificados em suas diversas categorias, uma 
vez que admitem a atribuição devalores numéricos às respostas que indiquem a força e a direção da reação dos pesquisadores na filtragem de dados 
(RESULTADOS ESPERADOS): Produzir uma proposta de instrumento didático-pedagogica, a partir dos intercruzamentos das evidencias, que possam 
auxiliar no processo de captação de informações sobre  o contexto atual, das condições organizacionais e físicas do trabalho, das situações e das 
relações de trabalho e das formas de gestão que  determinam e contribuem para o adoecimento dos trabalhadores.

E-mail: modestorolim@yahoo.com.br

Aluno: Mariana Arraes Pierre Cavalcante Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Sâmia Israele Braz do Nascimento Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES

Título EFEITOS COMPORTAMENTAIS, NEUROQUÍMICOS E ANTIOXIDANTES DA ADMINISTRAÇÃO SUBCRÔNICA DA PIPERINA NO MODELO DE 
EPILEPSIA INDUZIDA POR PILOCARPINA EM CAMUNDONGOS

Docente orientador: GIOVANY MICHELY PINTO DA CRUZ

RESUMO
A epilepsia, especialmente a do tipo do lobo temporal medial, é uma das condições que apresenta maior resistência à terapia farmacológica. A 
piperina é um dos principais componentes de plantas do gênero Piper, cujas atividades anticonvulsivantes, anti-inflamatórias, anti-tumorais, têm sido 
bastante evidenciadas nos últimos anos. OBJETIVO: Avaliar a possível ação neuroprotetora da administração crônica de baixas doses de piperina nos 
parâmetros comportamentais observados no modelo de epilepsia induzida pela administração única de elevada dose de pilocarpina. Além disso, 
pretende-se verificar os efeitos de tal administração subcrônica, quer isoladamente, quer como pré-tratamento ao modelo, nos níveis de monoaminas 
(seus metabólitos) e aminoácidos do córtex cerebral, estriado e hipocampo, importantes áreas envolvidas nas crises epilépticas. Os níveis de 
marcadores do estresse oxidativo também serão quantificados em tais áreas. METODOLOGIA: Serão utilizados camundongos que comporão grupos de 
8 animais cada. Um grupo com animais não tratados, mas submetidos aos mesmos estresses de administração dos demais. Um grupo controle, que 
receberá água destilada como pré-tratamento crônico durante 30 dias. Seis grupos que receberão a administração de piperina, nas doses de 5, 10 e 20 
mg/kg, por via oral (v.o), durante 30 dias. Ao final do período crônico de tratamento, 60 min após a administração da última dose, 3 desses 6 grupos, 
além do controle, receberão a administração de metilescopolamina 1 mg/kg, via subcutânea e, 30 min depois, também via i.p., pilocarpina na dose de 
350 mg/kg (P350). Os outros 3, receberão soro fisiológico, i.p. Em cada grupo, os principais parâmetros comportamentais observados no modelo serão 
quantificados, e a capacidade da administração crônica prévia de piperina de modificá-los será avaliada. Duas horas após a entrada dos animais no 
Status Epilepticus (SE), será administrado diazepam (1 mg/kg) para a interrupção das convulsões. Os grupos serão então acompanhados diariamente, 
durante 45 dias para avaliar o aparecimento de crises espontâneas recorrentes e seus parâmetros comportamentais. Quatro semanas depois da 
primeira crise espontânea, os animais serão eutanasiados para remoção das áreas cerebrais e quantificação dos níveis de monoaminas (e seus 
metabólitos) e aminoácidos. Os grupos que só receberão o tratamento com piperina, também serão eutanasiados para os mesmos fins, 48 h após a 
última administração. Os animais terão ainda seus cérebros encaminhados para o estudo dos níveis de marcadores do estresse oxidativo. RESULTADOS 
ESPERADOS: em virtude da demonstração, por estudos anteriores, do potencial efeito neuroprotetor de substâncias extraídas de plantas do gênero 
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Piper, espera-se que tal efeito se reflita também nesse modelo.
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Título EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO SUBCRÔNICA DE BAIXAS DOSES DOXICICLINA NO MODELO DE ESQUIZOFRENIA INDUZIDA POR CETAMINA EM 
RATOS

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 
ketamina. METODOLOGIA: Os animais (8 por grupo, separados por sexo) serão submetidos à administração intraperitoneal de Cetamina (25mg/kg) por 
5 dias, uma semana após o seu nascimento, segundo um dos modelos de esquizofrenia proposto para roedores. A partir do 28º dia de início do 
tratamento anterior, iniciar-se-á a administração subcrônica, por via oral, de soro fisiológico (grupo controle) ou de doxiciclina (25mg/kg) durante os 
próximos 15 dias, quando serão feitos os testes comportamentais. Serão estes: o teste do campo aberto, que verifica a capacidade exploratória do 
animal; o teste de Rota-rod, para avaliar efeitos na locomoção; o de nado forçado, para verificar efeito antidepressivo; o de catalepsia induzida por
haloperidol, para verificar se há ação no efeito cataléptico, e o de esquiva-passiva que avalia a memória recente e tardia do animal. O intuito da 
realização desses testes será, portanto, analisar um possível efeito neuroprotetor da doxiciclina diante do efeito indutor de sinais similares aos sinais e 
sintomas da esquizofrenia encontrados em humanos. Para o estudo neuroquímico serão retirados o corpo estriado, o hipocampo e córtex pré-frontal e 
analisados no HPLC (High-Performance Liquid Chromatography - Cromatografia Líquida de Alta Eficiência) verificando a alteração nas monoaminas, 
aminoácidos e seus metabólitos. Resultados Esperados: Espera-se obter um efeito neuroprotetor com a doxiciclina já que esta demonstrou reverter o 
déficit cognitivo causado pela cetamina em ratos. Assim, possivelmente tal efeito se reflita também neste modelo de esquizofrenia.
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Título EMBOLIA PULMONAR: CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DOS ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 2008-2018 NO ESTADO DO CEARÁ

Docente orientador: CLÁUDIO GLEIDISTON LIMA DA SILVA

RESUMO
A embolia pulmonar (EP) é uma síndrome clínica e fisiopatológica que resulta da oclusão da circulação arterial pulmonar por um ou mais êmbolos. De 
quadro clínico variável, vai desde quadros completamente assintomáticos, nos quais o diagnóstico é feito incidentalmente, até situações em que 
êmbolos maciços levam o paciente rapidamente à morte. Por conseguinte, a população que encontra-se sob maior risco de acometimento apresenta-
se como importante campo de pesquisa tendo em vista a necessidade de investigação epidemiológica dentro do contexto populacional de uma região 
uma vez que no Brasil há poucos dados quanto a tromboembolia venosa (TEV). Além disso, ainda que o Brasil esteja entre as maiores economias 
globais, à semelhança de todos os países em desenvolvimento, é assolado por marcantes desigualdades no acesso aos cuidados de saúde e sua 
qualidade. JUSTIFICATIVA: As regiões interioranas do Estado do Ceará apresentam resultados ambivalentes no que diz respeito a incidência de embolia 
pulmonar prevista para cada microrregião de acordo com o esperado para demanda geográfica. Tendo em vista o déficit no que diz respeito a mais 
pesquisas voltados para análise da temática supracitada, mostram-se necessários estudos no âmbito em questão, a fim de se identificar os principais 
fatores predisponentes envolvidos. OBJETIVOS: Caracterizar e avaliar o impacto no perfil epidemiológico do tromboembolismo pulmonar no estado do 
Ceará no período de 2008 a 2019. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo analítico, de caráter retrospectivo, baseado em dados secundários do 
Departamento de Informática do SUS (DATASUS), do Sistema de Informação de Mortalidade(SIM) e dos denominadores populacionais dos censos 
demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE) a partir de dados agregados de séries temporais retrospectivas dos anos de 2008 a 
2018. RESULTADOS ESPERADOS: Descrever o número de internamentos por tromboembolismo pulmonar no estado do Ceará no período de 2008 a 
2018 referente aos pacientes acometidos por embolia pulmonar Avaliando a prevalência de casos de tromboembolismo pulmonar conforme 
macrorregiões de saúde referente a variação anual do número de casos, descrever relação de hospitais no Ceará com maiores taxas de internamentos 
por tromboembolismo pulmonar e comparar quantitavamente as variáveis de sexo, faixa etária e raça, associadas aos incidência de tromboembolismo 
pulmonar no estado do Ceará com a taxa de incidência nacional.

E-mail: silvacgl@outlook.com

Aluno: Cícera Luana Cruz Tavares Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Ellen Karine Saraiva de Sousa Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES

Aluno: Flaviana Ferreira de Oliveira Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Mayara de Lima Saraiva Faustino Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA LEUCEMIA AGUDA EM PÚBLICO PEDIÁTRICO NO BRASIL

Docente orientador: ANA EMÍLIA FORMIGA MARQUES

RESUMO
No Brasil, o câncer representa a primeira causa de morte entre crianças e adolescentes, cerca de 8% do total. Dentre as neoplasias mais comuns na 
infância, a leucemia aguda merece destaque, correspondendo a 30% do total de casos de câncer na infância. No período de 1980 a 2010, o número de 
óbitos por leucemia na faixa etária entre 0 e 19 anos no país, foi de 30.029. Apesar das altas taxas de incidência dessa doença, os avanços terapêuticos 
e diagnósticos permitiram um aumento na taxa de sobrevivência dos pacientes. Dessa forma, cerca de 80% dos pacientes pediátricos com essa 
patologia, alcançam a cura. OBJETIVOS: Descrever o perfil epidemiológico de leucemias agudas do público pediátrico no Brasil, entre os anos de 2009 a 
2019. METODOLOGIA: Tal projeto se configura como uma pesquisa qualitativa, onde serão obtidos dados no sistema de informação de saúde, o 
DATASUS (que integra informações de sistemas referentes às questões hospitalares, ambulatoriais, mortalidade e gerenciamento de ambulatórios 
básicos), o INCA (Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, que é um órgão auxiliar do Ministério da Saúde responsável por 
desenvolver ações de prevenção, controle do câncer e pesquisas científicas na área da oncologia), e os Registros de Câncer de Base Populacional (RCB, 
que constituem centros de coletas, armazenamento e análise dos casos de câncer de uma população), referentes ao perfil epidemiológico de 
leucemias agudas do público pediátrico no Brasil, entre os anos de 2009 a 2019, levantando-se dados como as taxas de incidência e prevalência da 
doença na faixa etária de 0 a 19 anos, o índice de mortalidade no público alvo e realizando-se uma comparação entre as taxas de incidência, 
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prevalência e mortalidade no território brasileiro com a de outros países, Por se tratarem de dados secundários, a submissão deste projeto a Comitês 
de Ética em Pesquisa não se fez necessária. RESULTADOS ESPERADOS: A partir dos resultados da pesquisa, serão desenvolvidos artigos científicos 
abordando a mudança na sobrevida desses pacientes no Brasil, diante do manejo e avanços terapêuticos.
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Título ESTUDO SOBRE OS EFEITOS DA FRAÇÃO PROTÉICA DO LÁTEX DE HIMATANTHUS DRASTICUS (JANAGUBA) EM CAMUNDONGOS SUBMETIDOS 
AO MODELO DE ESTRESSE CRÔNICO IMPREVISÍVEL

Docente orientador: SAMYA DE ARAÚJO NEVES

RESUMO
A Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel, também conhecida como “Janaguba” é uma planta medicinal de conhecimento popular que possui efeitos 
analgésico, anti-inflamatório e antitumorais. Estudos realizados com o látex revelaram o Lupeol como importante constituinte da espécie H. drasticus, 
atribuindo a este componente a relação com ação anti-inflamatória, destacando também a presença de triterpenos pentacíclicos. O acetato de lupeol, 
isolado do látex de H. drasticus apresentou potente ação anti-inflamatória provavelmente relacionada à sua habilidade de prevenir a produção de 
mediadores pró-inflamatórios. OBJETIVO: Avaliar as alterações comportamentais e neuroquimicas em camundongos tratados com fração protéica do
látex de Himatanthus drasticus submetidos ao estresse crônico imprevisível. METODOLOGIA: Serão utilizados 210 camundongos Swiss fêmeas, com 
peso entre 22-25g, saudáveis, procedentes do biotério da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte – FMJ. Para a indução do estresse crônico, os 
animais serão submetidos durante 21 dias a diferentes estressores. Após, o protocolo do ECI, serão realizados testes comportamentais Nado forçado e 
Campo Aberto em todos os grupos. Após a repetição do protocolo do ECI será realizado o teste comportamental de Interação Social preferência de 
solução por sacarose (etapa 2). Na terceira etapa, o protocolo do ECI será repetido e, ao final, serão realizados testes comportamentais (Labirinto em y 
e labirinto em cruz elevado), com posterior dissecação das áreas cerebrais para determinação Determinação dos Níveis de Monoaminas/Metabólitos, 
(etapa 3). Para a quarta etapa, o protocolo de ECI será repetido, e ao final deste serão realizados testes comportamentais (Esquiva Passiva – etapa 4). 
Para a última etapa, o protocolo de ECI será repetido, e ao final deste serão realizados testes comportamentais (Reconhecimento de Objetos) com 
posterior dissecação das áreas cerebrais para determinação da expressão de Nitrito, MDA, GSH. Após os testes de comportamento os ratos serão 
eutanasiados e seus cérebros retirados para determinação de monoaminas em HPLC, determinação da concentração de nitrito/TBARS e análise 
histopatológica e imunohistoquímica (TH/DAT). O Estudo Histopatológico será realizado pela técnica de Nissl, onde fatias correspondentes à região do 
hipocampo e corpo estriado serão retiradas de cada grupo, colocadas dentro de uma solução de formol a 4% tamponado (pH 7.0) durante 24 horas e, 
após esse período, em solução de etanol a 70%. As fatias serão processadas em blocos de parafina para obtenção dos cortes histológicos com 20 μm 
de espessura com a utilização de um micrótomo. As lâminas serão coradas com Cresil Violeta (técnica de Nissl). Imediatamente após, os cortes serão 
desidratados em diferentes concentrações de álcool, clarificados com xilol e montados com lamínula e Entellan®. Esse procedimento será realizado no 
Departamento de Morfologia da Universidade Federal do Ceará – UFC, Fortaleza. Os dados serão avaliados por ANOVA, seguido do Newman-Keuls 
como post hoc, considerados diferenças para p<0.05. O projeto de pesquisa será submetido ao comitê de ética da em pesquisa com animais da 
Estácio-FMJ antes do início dos experimentos, e que serão observados todos os aspectos éticos para pesquisa com animais. RESULTADOS ESPERADOS: 
Diante de evidências relacionando efeitos anti-inflamatórios importantes da H. drasticus e da relação entre neuroinflamação, estresse e alterações 
neurológicas, espera-se que a fração proteica dessa planta apresente bons resultados neuroprotetores.
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Título METODOLOGIAS ATIVAS NOS CURSOS DE MEDICINA NO BRASIL: FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS CURRICULARES E SUA ADEQUAÇÃO ÀS 
DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS

Docente orientador: MODESTO LEITE ROLIM NETO

RESUMO
As transformações ocorridas na sociedade contemporânea têm permitido a discussão sobre o processo de ensino-aprendizagem necessário à 
formação do profissional médico devido às mudanças sociais e na produção do conhecimento que a sociedade vem passando, gerando um saber-fazer 
científico provisório. Neste contexto, há um debate acadêmico e científico acerca da utilização da inserção das metodologias ativas no processo 
ensino-aprendizagem, particularmente naquilo que circunda as habilidades e competências no domínio técnico-científico inseridos nos cursos de 
graduação em Medicina no Brasil. OBJETIVO:  Averiguar o processo de implantação das metodologias ativas nos cursos de Medicina no Brasil, tomando 
como referência seus fundamentos pedagógicos curriculares, sua inserção local e institucional e sua adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais 
para os Cursos de Graduação em Medicina em Instituições de Ensino Superior Federais. MÉTODOLOGIA:  Considerando-se o caráter conceitual e com 
referência às características de análise do teor dos dados a serem obtidos, optou-se por uma abordagem documental extraídas das bases de dados 
oficiais do INEP, Ministério da Educação e das próprias bases de dados das Instituições de Ensino Superior - IES, que possibilitem compreender o 
processo de  implantação das metodologias ativas nos cursos de Medicina da Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil. Serão utilizados, como 
fontes de dados, o Projeto Político Pedagógico dos Cursos, em conjunto com as Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs e todos os documentos 
existentes na Instituição, que têm caráter público e que se relacionam à implantação do Curso e do desenvolvimento das metodologias ativas. Os 
dados serão registrados eletronicamente, com a anuência de um consultor ad hoc, para posterior detalhamento e análise. O detalhamento se dará 
logo após a realização das capturas dos dados, com a finalidade de pontuar detalhes e seus significados no resumir provas para auferir questões 
relevantes. Em uma segunda parte, os pesquisadores irão preencher um formulário contendo uma escala tipo Likert, com assertivas correspondentes a 
filtragem e captura dos dados. RESULTADOS ESPERADOS: Produzir uma proposta de instrumento didático-pedagógica, a partir dos intercruzamentos 
das evidencias, que possam auxiliar o processo de captação de informações sobre a implantação de metodologias ativas e sua aplicação sobre os 
cursos de Medicina no Brasil.
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Título PERFIL DA RESISTÊNCIA BACTERIANA EM HOSPITAIS DA REGIÃO DO CARIRI CEARENSE

Docente orientador: FERNANDO GOMES FIGUEREDO

RESUMO
A prevalência das infecções e o consequente consumo de antibióticos para trata-las, acarretam muitos erros de prescrição relacionados ao mecanismo 
de resistência bacteriana. Esse mecanismo é proporcionado devido à pressão seletiva do uso desses medicamentos, exercendo papel fundamental na 
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 
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entre as bactérias gram-positivas, que vêm se tornando bactérias problemas na terapêutica antiinfecciosa. Na região do Cariri Cearense, observa-se 
que os estudos diante dessa perspectiva são praticamente escassos. OBJETIVOS: Ressaltar a importância do conhecimento do perfil de resistência 
bacteriana na região caririense, afim de contribuir na elaboração de estratégias de prevenção e controle trazidas para a prática assistencial, 
constituindo um forte argumento para revisões de condutas e protocolos. METODOLOGIA: Estudo epidemiológico, retrospectivo, documental, a ser 
realizado em Hospitais da região do Cariri cearense. O trabalho avaliará as principais topografias; hemocultura, urocultura, ponta de cateter, cateter 
urinário e secreção traqueal, computando os resultados das amostras positivas e os resultados dos antibiogramas dos pacientes hospitalizados no 
período compreendido entre janeiro e dezembro de 2017. A coleta de dados será realizada de agosto a novembro de 2017 e prosseguirá com o 
preenchimento de um instrumento estruturado contendo as variáveis de interesse da pesquisa. Parte da coleta de dados será realizada nos arquivos 
do serviço de controle de infecção hospitalar (SCIH), que adota a metodologia do Sistema Nacional de Vigilância de Infecção Hospitalar (NNISS). E a 
outra parte da coleta do registro de dados do Laboratório de Microbiologia interno, computando os resultados das amostras positivas no período 
compreendido entre janeiro e dezembro de 2017. Os dados coletados serão tabulados pelo software Excell® e fechamento de dados com o software 
SPSS, Versão 9.0.  O projeto será enviado para o Comitê de Ética em Pesquisa e, apenas mediante a aprovação, será dado início às coletas de dados. 
RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se se avaliar o perfil de resistência bacteriana de culturas positivas no Cariri Cearense visando permitir aos 
profissionais da saúde melhores políticas de prevenção, elaboração de estratégias e controle de infecções, além de induzir o uso racional de 
antimicrobianos nas instituições hospitalares constituindo um forte argumento para reflexões e revisões de condutas e protocolos.
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2019/2020 - ESTÁCIO JARAGUÁ

Saúde

Projeto(s) do curso: Medicina

Título A INFLUÊNCIA DA RAÇA NOS DESFECHOS OBSTÉTRICOS E NEONATAIS DESFAVORÁVEIS

Docente orientador: Wagner Horst

RESUMO
O Sistema Único de Saúde (SUS) apresenta, entre os seus princípios doutrinários, a equidade, que prevê a atenção à saúde igualitária, mas 
considerando as desigualdades pré-existentes. Para avaliar as iniquidades em saúde no Brasil, é necessário resgatar as diferenças históricas e alinhá-las 
aos determinantes sociais do processo saúde-doença. Desta forma, a raça/cortorna-se uma categoria importante a ser avaliada no cuidado em saúde, 
uma vez que determina diferentes formas de adoecer e morrer. As questões socioeconômicas, raciais e de gênero estão associadas às iniquidades em 
saúde, e refletem nos indicadores de saúde. Embora, nas últimas décadas, as taxas de mortalidade na população, em geral, tenham diminuído e 
aumentado à expectativa de vida, a população negra ainda apresenta altas taxas de morbimortalidade em todas as faixas etárias, quando comparadas 
com a população geral. (BRASIL, 2011).Este é um estudo transversal prospectivo com abordagem quantitativa, tem como objetivo avaliar a influência 
da raça nos desfechos obstétricos e neonatais desfavoráveis. Participarão do estudo gestantes com mais de 18 anos que internarem para parto na 
maternidade pública (Hospital e Maternidade Jaraguá) de referência no município de Jaraguá do Sul no período de novembro de 2018 a novembro de 
2019, totalizando cerca de 3500 participantes. Serão excluídas aquelas que não tiverem o quesito raça preenchidos e que não sejam procedentes de 
Jaraguá do Sul. A coleta de dados será realizada no banco de dados da instituição, dispensando assim o uso de Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Respeitando a Resolução 466/12 o projeto submetido ao comitê de ética, posteriormente os dados serão coletados utilizando um 
instrumento considerando os desfechos maternos tipo de parto, hemorragia, anestesia, pré-eclampsia e os desfechos neonatais peso, apgar, má 
formação. Para análise dos dados será calculado média e desvio padrão das variáveis quantitativas e frequências absolutas e relativas das variáveis 
qualitativas. Serão utilizados modelos de regressão logísticas para avaliar a influencia da raça nos desfechos avaliados e ajustar o efeito das variáveis 
de confusão. Serão estabelecidos intervalos de confiança de 95%, com valores significativos de p<0,05. Com este estudo espera-se identificar a 
influência da raça nos desfechos obstétricos e neonatais desfavoráveis.

E-mail: horst.wagner@estacio.br

Aluno: Felipe Deretti Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES

Título ANÁLISE DA ASSOCIAÇÃO ENTRE O POLIMORFISMO DO GENE FTO, ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E PARÂMETROS METABÓLICOS LIGADOS À 
SÍNDROME METABÓLICA

Docente orientador: GABRIELA ELIBIO FAGUNDES

RESUMO
O termo Medicina de Precisão surgiu recentemente para descrever melhor a interação entre genética, diagnóstico de doenças e intervenções de 
tratamento e prevenção. Essa abordagem busca detectar o risco para o desenvolvimento de doenças de forma precoce o suficiente para o 
direcionamento da atenção a prevenção, e consequentemente desenvolver recomendações de tratamento mais abrangentes e dinâmicas, 
considerando a presença de polimorfismos, associado às informações de hábitos alimentares, comportamento alimentar, atividade física, microbiota 
intestinal, entre outros. Estudos como o Genome Wide Assiciation Study (GWAS) observam associações entre alterações polimórficas e fenótipos 
específicos, visando uma intervenção precisa e individualizada. O polimorfismo do gene FTO é uma das alterações polimórficas mais estudadas, e está 
associada com um risco elevado de obesidade, por proporcionar um desequilíbrio no centro de controle do balanço energético. Uma vez detectado 
este polimorfismo, amplia-se as possibilidades de intervenções visando à promoção de saúde, e prevenção de doenças associadas à obesidade. Dessa 
forma, o objetivo desse trabalho é analisar a associação entre o polimorfismo do gene FTO, índice de massa corporal e parâmetros bioquímicos como 
glicemia, colesterol HDL e triglicerídeos em pacientes que procuraram por atenção em saúde e orientação nutricional no período de 2015 a 2019 em 
uma clínica particular de Florianópolis-SC. A presente investigação caracteriza-se como um estudo observacional, transversal, descritivo e analítico. 
Serão analisados dados secundários de prontuários dos pacientes que procuraram por atenção em saúde e orientação nutricional no período de 2015 
a 2019, e que realizaram exame genético para análise de polimorfismos, incluindo a análise de polimorfismo do gene FTO. Todas as análises serão 
realizadas de forma confidencial, sem identificação do voluntário. Após o término das buscas nos prontuários, será realizada uma análise quantitativa. 
A estatística descritiva será utilizada para a apresentação dos dados, baseando-se em frequência relativa (porcentagem). A associação entre as 
variáveis observadas será avaliada pela correlação de Pearson e correlação de Spearman. Um valor de r=1 caracterizando correlação positiva perfeita, 
e r= -1, correlação negativa perfeita. Será utilizado para as análises estatísticas o programa SPSS 22, e para a elaboração de gráficos o programa Prism.

E-mail: fagundes.gabriela@estacio.br

Aluno: Bruna Evaristo Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES
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Saúde

Projeto(s) do curso: Medicina

Título ALLIUM SATIVUM COMO POTENCIAL ANTIMICROBIANO CONTRA CEPAS DE ACINETOBACTER BAUMANNII 

Docente orientador: Maria da Conceição Aquino de Sá

RESUMO
Infecções nosocomiais são um problema antigo e estão associadas a importantes morbidades e alta taxa de mortalidade. A maior susceptibilidade dos 
doentes em risco e o aparecimento de agentes cada vez mais resistentes aos antibióticos disponíveis são responsáveis por agravar as infecções 
hospitalares. Por essa razão as políticas públicas para a saúde vêm estudando diversas alternativas para minimizar essa prevalência. Vários são os 
patógenos envolvidos nas infecções hospitalares, dentre eles o Acinetobacter baumannii, bactéria Gram negativa que apresenta-se em forma de 
bacilos, com característica na produção de biofilmes, reforçando a sua capacidade de contaminar superfícies como todos aqueles que constituem um 
leito hospitalar. Além disso, pode contaminar tanto ambientes úmidos, bem como secos. Essa bactéria é responsável por doenças como pneumonia, 
infecções de pele e feridas. Para o seu tratamento, várias drogas são indicadas. Porém, o uso sem controle desses medicamentos levam a uma 
seletividade por parte desses agentes, e sua consequente resistência. Diante da problemática, busca-se alternativas para combater o patógeno e 
vários estudos estão em andamento e entre eles pesquisas com extratos de plantas. Entre elas, Allium sativum, uma planta conhecida popularmente 
como alho e utilizada como condimento. O extrato vegetal vem sendo estudado em diversos patógenos, por seu teor anti-inflamótio natural composto 
por alicina, um organossulfurado. Esse composto bioativo possui ações imunoestimulantes, antioxidantes, antifúngicas e antibacterianas. Assim, essa 
pesquisa tem   como objetivo compreender técnicas de cultivos e isolamentos e avaliar o potencial antibacteriano do extrato de Allium sativum frente 
à espécie  A. baumannii, para isso será determinada a concentração inibitória mínima (CIM) e a concentração bactericida mínima (CBM) dos extratos 
da planta.  Na qual será selecionada o bulbo do Allium sativum. O material vegetal será dessecado em estufa com circulação forçada, processado em 
moinho, obtendo-se um material vegetal seco para submeter à maceração exaustiva com etanol 95%. Os extratos serão preparados diluindo em água
destilada autoclavada. O extrato será utilizado no teste de detecção da atividade antimicrobiana in vitro, utilizando cepas de A. baumannii coletados 
de pacientes com infecção hospitalar, já caracterizado bioquimicamente. Os isolados serão suspendidos em caldo MH (Mueller-Hinton) e depois 
semeados em Agar Mueller-Hinton para confirmação de sua viabilidade e pureza. A determinação da concentração inibitória mínima será baseada no 
documento M100-S25 (CLSI, 2015). Com esse estudo espera-se obter maiores informações sobre o potencial bactericida do extrato de Allium sativum 
e divulgar através de comunicação científica interna e externa com a publicação de seus resultados.

E-mail: aquino.maria@estacio.br

Aluno: Geissa Larissa Da Silva Lima Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Stefane Amorim Melo Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES

Título ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE EXTRATOS DE ZINGIBER OFFINALE ROSCOE FRENTE A CEPAS DE ACINETOBACTER BAUMANNI

Docente orientador: Maria da Conceição Aquino de Sá

RESUMO
A infecção hospitalar há muito tempo faz parte de estudos das políticas de saúde pública pois a maioria dos ambientes hospitalares estão 
contaminados por micro-organismos. Dentre os vários patógenos responsáveis pelo contágio nesses locais, o Acinetobacter baumannii, bactéria Gram 
negativa que apresenta-se em forma de bacilos, com capacidade de produzir biofilmes, o que reforça a sua capacidade de contaminar superfícies 
como chão, colchões, materiais de fórmicas entre outros existentes em um leito hospitalar, pode contaminar tanto ambientes úmidos, bem como 
secos. Essa bactéria é responsável por doenças como pneumonia, infecções de pele e feridas . Para o seu tratamento, várias drogas são indicadas. 
Porém, o uso sem controle desses medicamentos levam a uma seletividade por parte desses agentes, o que configura resistência a esses farmácos. 
Nesse sentido, busca-se novas terapias para o combate ao micro-organismo e o uso de extratos de plantas são pesquisadas para esse fim.  Entre vários 
extratos, a raiz da planta Zingiber offinale  Roscoe, vem sendo testada em  bactérias do genêro Staphylococcus, como um importante  anti-inflamório 
natural com compostos fenólicos conhecidos como gingerol e o shoagol que apresentam efeitos analgésicos e atividades imunomoduladoras de 
macrófagos, células T e B, além de modificar a expressão de moléculas co-estimuladoras como MHC II e Interleucina 2. Assim, essa pesquisa tem   
como objetivo compreender técnicas de cultivos e isolamentos e avaliar o potencial antibacteriano do extrato de Zingiber offinale  Roscoe frente a 
espécie bacteriana A. baumannii. Para isso será determinada a concentração inibitória mínima (CIM) e a concentração bactericida mínima (CBM) do 
extrato da planta, o qual será desenvolvido a partir da raiz do Zingiber offinale Roscoe. O material vegetal será dessecado em estufa com circulação 
forçada, processado em moinho, obtendo-se um material vegetal seco para submeter à maceração exaustiva com etanol 95%. Os extratos serão 
preparados diluindo em água destilada autoclavada. O extrato será utilizado no teste de detecção da atividade antimicrobiana in vitro, utilizando cepas 
de A. baumannii coletados de pacientes com infecção hospitalar, já caracterizado bioquimicamente. Os isolados serão suspendidos em caldo MH 
(Mueller-Hinton) e depois semeados em Agar Mueller-Hinton para confirmação de sua viabilidade e pureza. A determinação da concentração inibitória 
mínima será baseada no documento M100-S25 (CLSI, 2015). Com esse estudo espera-se obter maiores informações sobre o potencial bactericida do 
extrato de Zingiber offinale Roscoe e divulgar através de comunicação científica interna e externa com a publicação de seus resultados.

E-mail: aquino.maria@estacio.br

Aluno: Ana Tânia Pereira Dias Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES

Título CLASSIFICAÇÃO DE ROBSON PARA CESÁREAS EM UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM OBSTETRÍCIA DO VALE DO SÃO FRANCISCO, NORDESTE 
BRASILEIRO: ESTUDO DESCRITIVO

Docente orientador: Alvaro José Correia Pacheco

RESUMO
A gravidez e o parto são na maior parte das vezes eventos fisiológicos que acontecem sem intercorrências para a mãe ou para o feto. Entretanto, em 
algumas situações há necessidade de intervenções para garantir o bem estar do binômio materno infantil. O parto cesariano, assim como o fórceps ou 
o vácuo extrator, são tecnologias utilizadas atualmente pelos médicos obstetras para melhorar os resultados perinatais para o binômio materno 
infantil. A Organização Mundial de Saúde (OMS), juntamente com os governos e associações de especialidades têm demonstrado preocupação pelo 
crescente aumento do número de partos cesarianos, especialmente pelos partos realizados com indicações sem fundamentação científica e suas 
possíveis consequências negativas sobre a saúde materna e infantil, haja vista que as cesáreas não são isentas de riscos imediatos e também para o 
futuro reprodutivo da mulher. A classificação de Robson foi publicada pelo autor originalmente em 2001 como tentativa de padronizar e compreender 

E-mail: alvaro.pacheco@estacio.br

ESTÁCIO JUAZEIRO Página 114 de 278



as indicações de partos cesarianos e hoje é utilizada como referência pela OMS para a análise de indicações de cesáreas. O sistema utiliza 10 categorias 
universalmente reprodutíveis, que tem permitido com a padronização, comparar diferentes serviços e localidades de modo a compreender os 
determinantes de partos cirúrgicos onde seja utilizada como objeto de estudo.  Com o objetivo de caracterizá-la foi desenvolvido o presente estudo a 
ser realizado em um serviço de referência obstétrica no Vale do São Francisco, Nordeste do Brasil, no qual são realizados aproximadamente 550 partos 
mensalmente. Para tanto foi planejado um estudo descritivo, tipo corte transversal. Foi utilizado o software estatístico Epi-info 7.0 para a 
determinação do tamanho amostral, considerando-se uma frequência histórica de partos cesarianos de 25% no serviço, um poder de 95% e perdas de 
10%, foi calculado que serão necessárias as análises da assistência a 225 pacientes no período programado para o estudo. Os dados serão coletados 
dos prontuários através de formulários pré-codificado desenvolvido pelos autores da pesquisa contendo para isso todas as variáveis de interesse para 
a pesquisa. Para a coleta os autores realizarão visitas diárias à maternidade e analisarão os prontuários por amostragem por conveniência a partir da 
data programada para o período do estudo. De modo a garantir a confidencialidade dos dados será apresentado um Termo de Confidencialidade e 
como as pacientes já terão recebido alta no momento da coleta, será apresentado o Termo de Dispensa Do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). A coleta dos dados somente será iniciada após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética. Toda a pesquisa será conduzida 
seguindo os preceitos estabelecidos na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 
Palavras-chave: Cesárea, Parto, Parto humanizado, Mortalidade Materna

Aluno: Joara Mara Moraes Lins Alves                                                Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES

Título EXTRATO DE ALLIUM SATIVUM COMO ALTERNATIVA ANTIMICROBIANA FRENTE A CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS

Docente orientador: Jorge Messias Leal do Nascimento

RESUMO
De acordo com a Organização Mundial de Saúde a infecção hospitalar é uma das maiores causas de mortalidade em diversos paises  e sua prevenção é 
uma necessidade em pauta. Diante disso, cada vez mais  torna-se obrigatório investir em políticas de saúde para controle dessa incidência. Dentre os 
patógenos responsáveis pela propagação dos casos de infecção hospitalar, está o Staphylococcus aureus, uma bacteria Gram positiva normalmente 
encontrada no ambiente.  Para o tratamento do agente, várias terapias já foram implantadas, de forma geral os mais usados são os antibióticos. 
Porém, o uso de forma indiscriminada provoca a pressão seletiva dos patógenos e isto acarreta cepas resistentes. Assim, novas pesquisas são 
implementadas e várias alternativas são estudadas para minimizar a resistência bacteriana. No que tange a fitoterapia, alguns extratos vegetais estão 
em estudos. O Allium sativum conhecido vulgarmente por alho é uma planta normalmente utilizada como tempero, mas  já existem pesquisas que 
avaliam seu extrato como uma importante ferramenta contra alguns micro-organismos. O extarto de alho é capaz de estimular o sistema imunológico, 
promovendo uma ação pró-inflamatória mediante resposta mediada por células T e Natural Killer, bem como produção de citocinas com baixo efeito 
hepatotóxico. Nesse contexto, o trabalho tem  como objetivo compreender técnicas de cultivos e isolamentos e avaliar o potencial antibacteriano do 
extrato de Allium sativum  frente a espécie bacteriana S. aureus, para isso será determinado a concentração inibitória mínima (CIM) e a concentração 
bactericida mínima (CBM) dos extratos da planta.  O material vegetal será dessecado em estufa com circulação forçada, processado em moinho, 
obtendo-se um material vegetal seco para submeter à maceração exaustiva com etanol 95%. Os extratos serão preparados diluindo em água destilada 
autoclavada. O extrato será utilizado no teste de detecção da atividade antimicrobiana in vitro, utilizando cepas de S. aureus originária de infecção 
hospitalar, já caracterizada bioquimicamente e cepa de “methicillin-resistant Staphylococcus aureus” (MRSA) como controle positivo. Os isolados serão 
suspendidos em caldo MH (Mueller-Hinton) e depois semeados em Agar Mueller-Hinton para confirmação de sua viabilidade e pureza. A determinação 
da concentração inibitória mínima será baseada no documento M100-S25 (CLSI, 2015). Com esse estudo espera-se obter maiores informações sobre o 
potencial bactericida do extrato de Allium sativum, bem como divulgar através de comunicação científica interna e externa  a publicação de seus 
resultados.

E-mail: nascimento.jorge@estacio.br

Aluno: Lizandra Lins Ghersman de Alencar Barros Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES

Aluno: Maíssa Torres Marques Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES

Título EXTRATO DE ZINGIBER OFFINALE ROSCOE COMO ALTERNATIVA ANTIMICROBIANA CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

Docente orientador: Jorge Messias Leal do Nascimento

RESUMO
O aumento de infecção hospitalar é uma preocupação mundial e cada vez mais é necessário investir em politicas para controle dessa incidência. Vários 
agentes patogênicos são responsaveis pela multiplicação dos casos de infecção hospitalar, entre eles o Staphylococcus aureus, uma bacteria Gram 
positiva normalmente encontrada na pele e fossas nasais.  Várias terapias já foram implantadas para o tratamento de infecções provocadas pelo S. 
aureus, os mais utilizados são os antibióticos. No entanto o uso indiscriminado de antibióticos aumenta a pressão seletiva dos patógenos, provocando 
cepas resistentes. Por isso, outras alternativas antimicrobianas estão sendo estudadas, a exemplo de extratos de plantas como Zingiber offinale  
Roscoe, um anti-inflamótio natural com compostos relacionados com a capacidade de modular o linfócito T, capaz de inibir a eosinofilia e melhorar 
doenças inflamatórias crônicas devido sua ação anti-inflamatória, bem como ação antitumoral, antioxidante, antiviral e bactericida. Nesse contexto, o 
trabalho tem   como objetivo compreender técnicas de cultivos e isolamentos e avaliar o potencial antibacteriano do extrato de Zingiber offinale  
Roscoe frente a espécie bacteriana S. aureus. Para isso, será determinada a concentração inibitória mínima (CIM) e a concentração bactericida mínima 
(CBM) dos extratos das plantas.  Na qual será selecionada a raiz do Zingiber offinale Roscoe. O material vegetal será dessecado em estufa com 
circulação forçada, processado em moinho, obtendo-se um material vegetal seco para submeter à maceração exaustiva com etanol 95%. Os extratos 
serão preparados diluindo em água destilada autoclavada. O extrato será utilizado no teste de detecção da atividade antimicrobiana in vitro, utilizando 
cepas de S. aureus originárias de infecção hospitalar, já caracterizada bioquimicamente e cepa de “methicillin-resistant Staphylococcus aureus” (MRSA) 
como controle positivo. Os isolados serão suspendidos em caldo MH (Mueller-Hinton) e depois semeados em Agar Mueller-Hinton para confirmação 
de sua viabilidade e pureza. A determinação da concentração inibitória mínima será baseada no documento M100-S25 (CLSI, 2015). Com esse estudo 
espera-se obter maiores informações sobre o potencial bactericida do extrato de Zingiber offinale  Roscoe e divulgar através de comunicação científica 
interna e externa com a publicação de seus resultados.

E-mail: nascimento.jorge@estacio.br

Aluno: Fabiane Azevedo Maia de Oliveira Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES
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Projeto(s) do curso: Comunicação Social

Título COMUNICAÇÃO PÓS-MASSIVA: A INDÚSTRIA DA MÚSICA BRASILEIRA E AS MÚLTIPLAS FUNÇÕES DO OUVINTE NO SÉCULO XXI

Docente orientador: Tatiana Martins Montenegro

RESUMO
Dentre os fenômenos culturais de massa produzidos no Brasil, a música pode ser considerada um dos feitos mais expressivos, visto ser um objeto que 
compõe a experiência do cotidiano. Nesse sentido, torna-se pertinente compreender as práticas da indústria fonográfica contemporânea, 
considerando as suas particularidades e percebendo-a enquanto um influente instrumento de mídia. E faz-se relevante o entendimento sobre o perfil 
do novo ouvinte, que deixou de ser um simples receptor para exercer múltiplos papéis na cena musical, como pesquisador, divulgador e até mesmo 
produtor. Desta forma, o projeto visa compreender e aprofundar a discussão acerca das implicações da mídia na sociedade atual, da cultura popular e 
da nova configuração da massa. Para isso, será realizada uma revisão de literatura acerca das teorias que abordam as relações existentes entre público 
e meios de comunicação pós-massivos, trazendo para os dias atuais teorias como a Indústria Cultural, de Theodor Adorno e Max Horkheimer. Criada 
pela Escola de Frankfurt, a teoria aborda a mercantilização da cultura e o envolvimento passivo e desqualificado por parte do público, abordagens que 
podem ser percebidas de formas completamente re-configuradas hoje, sobretudo com a participação do público por meio das tecnologias digitais, 
bem como o poder ativo das classes populares, fenômeno de pesquisa dos Estudos Culturais. Essas e outras teorias da comunicação poderão ser 
percebidas ao analisar trajetórias de artistas nacionais como a cantora Anitta, produtoras de funk como a Kondzilla, o sertanejo universitário e o 
engajamento dos fãs ao longo do processo. A música brasileira produzida e consumida pelas classes ditas populares servirá como objeto de 
investigação, uma vez que apresenta inúmeros elementos discutidos por pensadores como Umberto Eco e Jesus Martín-Barbero. A partir desses 
estudos os alunos poderão vivenciar experiências acadêmicas e desenvolver habilidades críticas sobre conteúdos referentes à área da Comunicação 
Social. Para o desenvolvimento do projeto, a professora orientadora e os bolsistas realizarão encontros e produzirão textos científicos acerca dessas 
abordagens para publicação em periódicos e eventos, completando a vivência de modo enriquecedor.

E-mail: tatiana.marmon@yahoo.com.br

Aluno: Carlos Yander Aguiar Arazimo Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Anna Cecilia Chaves Limongi de Mello Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Design de Moda

Título UM ESTUDO DO REFLEXO DO MOVIMENTO FEMINISTA NO BRASIL NA INDUMENTÁRIA NO INÍCIO DO SÉCULO XX

Docente orientador: Paula Campos de Castro

RESUMO
Podemos perceber que a moda, ao longo da história, reflete as transformações socioculturais de uma sociedade, pois apresenta hábitos, 
comportamentos e gostos de uma determinada época. Assim, ela pode ser entendida como algo que transforma ou é transformada pela coletividade 
trazendo o reflexo da sociedade à qual se refere e na qual foi produzida. Desse modo, ao analisarmos uma indumentária podemos encontrar alguns 
desdobramentos de importantes acontecimentos sócio históricos.  Portanto, não podemos ignorar o fato de que a moda, mesmo se tratando de um 
tipo específico de discurso, só consegue tangenciar a realidade social ao longo do processo de produção, circulação e consumo na qual está inserido. 
Assim, podemos entender melhor uma sociedade a partir das escolhas das peças de vestuário feitas pelas pessoas da época. Deste modo, estudar a 
indumentária, sua história, e resgatá-la em fotografias, revistas e textos literários nos auxilia a identificarmos, não só os gostos, mas também os 
valores estéticos e culturais de um período histórico. Assim, concluímos que, fazer uma análise dos relatos e imagens sobre a indumentária, pode 
propiciar a compreensão dessa sociedade na qual o texto está inserido. O período escolhido para a pesquisa traz o início de movimentos e ideias 
feministas como a luta pelo direito à educação e ao voto. Utilizaremos, como base, o texto O vestuário feminino (1906) de Julia Lopes de Almeida 
(1862-1934), escritora com grande produtividade literária. A obra apresenta o pensamento da autora sobre as mudanças de comportamento de suas 
contemporâneas e comenta sobre algumas ideias e costumes feministas que emergiam nesse período. A autora utiliza uma descrição detalhada da 
indumentária que algumas mulheres passaram a utilizar para levantar a questão da ascensão intelectual feminina. Apesar de ser totalmente a favor do 
acesso à educação pelas mulheres, ela reprovava o radicalismo. Ao descrever as escolhas das peças do vestuário, ela levanta uma questão: a mulher 
poderia ser culta, independente, porém, sem precisar abrir mão de sua vida familiar, do matrimônio e da maternidade. Assim como ela, uma mulher 
poderia se realizar profissionalmente e emocionalmente. Iniciado no final do século XIX, o movimento feminista brasileiro, além do direito à educação, 
buscava a igualdade no campo da representação política através do voto e, também, reivindicava direitos trabalhistas. As mulheres fizeram parte de 
denúncias de abuso nas relações de trabalho, greves e movimentos organizados em seus respectivos setores.

E-mail: paula.castro@estacio.br

Aluno: Fernanda Quintão Mendes Ferreira Curso do aluno: Design de Moda Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Design Gráfico

Título A ILUSTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA E SUAS NARRATIVAS: MEIOS, ESTILOS E TÉCNICAS

Docente orientador: Daniela de Oliveira Brito

RESUMO
A ilustração é hoje uma ferramenta fundamental nos processos de comunicação associados ao design. Aplicada ao Design inscreve-se no domínio da 
expressão e comunicação gráficas e está vocacionada para a aquisição de saberes e competências orientadas para práticas diferenciadas, aplicáveis a 
diversos âmbitos sociais e económicos. Nesse sentido, a formação implícita privilegiará abordagens que, associadas a enquadramentos comunicativos 
alternativos, propicia e acentua diferentes visões sobre a aplicabilidade da ilustração, assim como diferentes meios de concepção, tratamento e 
produção de narrativas abertas a lógicas multidisciplinares. A ilustração contemporânea é um registo recente da criatividade e originalidade dos 
ilustradores, sendo que a maioria das publicações são uma conjugação harmoniosa entre a linguagem verbal e a linguagem visual. Atualmente estas 
duas linguagens têm-se fundido cada vez mais fazendo com que, em muitas das edições exista uma única expressão artística. A pesquisa tem como 
foco explorar as possibilidades da ilustração contemporânea e sua importância e aplicação em projetos diversos e multidisciplinares de Design, tanto 
na área de produto, moda, interior e gráfico. O estudo dos meios em relação às ferramentas utilizadas para o desenvolvimento dessas ilustrações em 
suportes e funções variadas, tanto em meios remotos como os contemporâneos, serão foco da pesquisa bem como a investigação sobre os estilos 
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aplicados e as técnicas utilizadas para sua produção. Ou seja, serão abordadas desde técnicas manuais e artesanais como grafite, marcadores, 
aquarelas, bem como processos tecnológicos com softwares gráficos, tablets, mesas digitalizadoras e  telas especiais  para a ilustração digital. Como 
objetivo da pesquisa, busca-se listar e conhecer ilustradores e ilustrações inovadoras e suas aplicações e fusões de técnicas, conceitos e linguagens. 
Pretende-se investigar materiais e processos variados aplicados à ilustração e seus acabamentos e arte final aplicadas nas diversas áreas do Design, 
além de explorar meios e temáticas no desenvolvimento de um desenho narrativo. Como meios estudo a metodologia aplicada à pesquisa contará 
com muitas fontes de perfis digitais no Instagram e Pinterest além de publicações bibliográficas da área como meios de análise e comparação 
abordando o assunto de forma qualitativa. Como procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica será de fundamental importância, bem como o 
experimental através de experiências e aplicações das ilustrações em projetos de design, entre outros como a coleta de dados e entrevista com 
ilustradores. Todos os processos da pesquisa serão registrados a partir de fotos e vídeos como forma de documentação e material para 
compartilhamento dos saberes.

Aluno: Keidner Santana Miranda Senra Curso do aluno: Design Gráfico Situação: PIBIC/Voluntário

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO PREDIAL: ESTUDO DE CASO EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Docente orientador: Larissa de Oliveira Mendes

RESUMO
A manutenção predial está relacionada com todos os elementos constituintes de uma edificação e é responsável por proporcionar segurança, 
habitabilidade e eficiência a ela. Além disso, a gestão da manutenção está intimamente ligada ao seu desempenho, uma vez que impacta em sua 
durabilidade e consumo de recursos essenciais, como água e energia. Levando-se em consideração os atuais questionamentos a respeito do 
desenvolvimento sustentável, verifica-se ainda que é importante utilizar métodos de gestão que privilegiem o uso inteligente dos recursos naturais. A 
manutenção predial é, então, uma via para a sustentabilidade das edificações, uma vez que otimiza a utilização de recursos e minimiza os impactos 
ambientais causados pela Construção Civil. Tendo em vista o aspecto social, pode-se ressaltar ainda a importância da manutenção para a saúde dos 
usuários das edificações, visto que algumas patologias nas edificações, como as infiltrações, por exemplo, podem ocasionar doenças respiratórias. Os 
custos de manutenção anuais de uma edificação variam entre 1% e 2% do custo inicial da edificação, mas que se somado ao longo de sua vida útil, 
pode se igualar ou até mesmo superar o valor da construção. Não obstante, o desempenho de uma edificação reflete também na qualidade de vida 
das pessoas, uma vez que devem se manter em uso de maneira saudável, higiênica e segura. A manutenção de uma edificação deve ser, então, 
fundamentada e técnica, levando em consideração a otimização de custos e a satisfação dos usuários, através das boas condições das mesmas. Com a 
finalidade de relacionar o bom desempenho de uma edificação e a importância de um sistema de manutenção predial, o presente estudo tem por 
objetivo verificar a atual situação do sistema de Gestão de Manutenção Predial das instalações do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, sugerindo 
melhorias ao mesmo, otimizando os recursos atualmente empregados. Com isso, pretende-se transformar a realização da manutenção corretiva, mais 
dispendiosa, em manutenção preventiva e preditiva, reduzindo custos, além de aumentar a usabilidade da edificação, colaborando para uma vida útil 
mais sustentável.

E-mail: larissa.mendes@engenharia.ufjf.br

Aluno: Rafael Cruz Neiva Campos Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO EDUCACIONAL PARA ANALISAR DEFORMAÇÕES EM ESTRUTURAS USANDO REALIDADE AUMENTADA 

Docente orientador: Evelyn Aparecida de Oliveira

RESUMO
As deficiências no ensino superior brasileiro tem sido um dos temas mais discutidos no âmbito educacional. A evasão nos cursos de graduação está 
entre os assuntos abordados, sobretudo nos cursos de engenharia. Um dos fatores que está relacionado com o fato da evasão é a falta de aulas 
práticas onde o aluno tem contato direto com o objeto de estudo. Este tipo de problema fica bem evidente nas disciplinas que envolvem importantes 
conceitos práticos com aulas ministradas em sala, com a utilização de slides e quadro. Fato este que impossibilita o aluno de visualizar, de maneira 
mais realística, a prática do conteúdo abordado. Além disto, outro problema no ensino da Engenharia é que muito dos seus componentes apresentam 
uma forma tridimensional e os livros os representam com imagens bidimensionais, o que torna difícil a visualização correta da estrutura. Na maioria 
das faculdades brasileiras, as aulas ministradas são puramente teóricas e não conseguem capturar a total atenção dos alunos, resultando em 
pontuações baixas nas avaliações de nível nacional e internacional. Tendo em vista os argumentos anteriores, este projeto tem por objetivo contribuir 
para uma melhor aprendizagem dos conceitos estruturais fornecendo um aplicativo para dispositivos móveis capaz de adicionar ao mundo real 
elementos estruturais virtuais, como: vigas e pórticos, e proporcionar ao aluno a interação direta com estas. Deste modo, o aluno consegue, de uma 
forma divertida e intuitiva, aprender esta parte fundamental e complexa da engenharia estrutural, analisando esforços e deformações. Do ponto de 
vista do professor, este projeto fornece mais uma ferramenta de auxílio no ensino deste conteúdo. Para o desenvolvimento do aplicativo, serão 
utilizadas ferramentas como Blender3D para a modelagem 3D dos elementos estruturais, Unity3D para a montagem e desenvolvimento do aplicativo e 
Vuforia, trabalhar a tecnologia de Realidade Aumentada, ou seja, ferramenta responsável pela inserção de objetos virtuais no mundo real.

E-mail: evelyn1.oliveira@gmail.com

Aluno: Renan Ladeira Soares Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Tatiana Ferreira de Souza Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE EDUCACIONAL PARA ANALISAR GRAFICAMENTE DEFORMAÇÕES EM LAJE ORIUNDAS DE DIFERENTES 
TIPOS DE CARREGAMENTO

Docente orientador: Galba Falce de Almeida

RESUMO
O mercado da construção civil tem se apresentado cada vez mais competitivo, buscando soluções que sejam simples e economicamente vantajosas. 
Apesar do surgimento de novos materiais e modelos construtivos, e da crescente utilização de estruturas metálicas ao redor do mundo, no Brasil, 
ainda se opta pelo uso de métodos chamados de “convencionais”. Atualmente, com o surgimento de mais ferramentas para elaboração de cálculo e 
dimensionamento de estruturas, houve também, consequentemente, o aumento de profissionais dedicados a esta arte, tornando comum e mais 
viável a elaboração de projetos estruturais, fundações e estudos de solos. Por outro lado, o uso desordenado de softwares de cálculo por profissionais 
não especializados na disciplina inundam o mercado com projetos mal elaborados. Tais métodos baseiam-se no emprego de concreto e barras de aço, 
compondo o tão conhecido concreto armado para a composição da superestrutura das mais diversas edificações. A tecnologia vem auxiliando cada vez 
mais a engenharia, com ferramentas e aplicações que facilitam o dia a dia do engenheiro. Desta forma, o objetivo deste trabalho é apresentar uma 
ferramenta desktop simplificada, para execução do dimensionamento de lajes maciças, atendendo a todos os requisitos listados nas normas vigentes 
ABNT. A ferramenta será útil academicamente, pois através do software os alunos conseguirão reproduzir os exemplos vistos em sala de aula. Além de 
conferir os cálculos dos exercícios propostos, será possível visualizar graficamente as deformações na estrutura quando a mesmo estiver submetida à 
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diferentes tipos de carregamento. Para o desenvolvimento do software, será necessário conhecer o Método dos Elementos Finitos, pois será usando o 
conceito desse método numérico que os resultados da deformação em cada elemento que compõe a estrutura será obtido. Para a implementação 
computacional, será utilizada a linguagem de programação Python. Essa escolha deve-se ao fato da mesma ser de fácil aprendizado, além de oferecer 
diversas bibliotecas que facilitará a implementação computacional do problema proposto. Especificamente, objetivamos visualizar graficamente a 
deformação em uma laje a qual o aluno conseguirá observar como ocorre a deformação com diferentes tipos de carregamentos; Para os cálculos de 
deformação será usado o Método dos Elementos Finitos (MEF) e a linguagem Python foi escolhida pois é compatível com distintas bibliotecas, fato 
esse que facilitará a implementação da parte gráfica bem como a da modelagem matemática do problema.

Aluno: Vanessa de Oliveira Silva Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título PROCEDIMENTO PARA APRIMORAR A SUSTENTABILIDADE DO ARMAZÉM

Docente orientador: Larissa Emerick Gois

RESUMO
O objetivo deste projeto é proporcionar um esclarecimento a respeito dos conceitos de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, logística 
sustentável e armazém sustentável. A partir do estudo será possível compreender os efeitos da armazenagem não só relativo ao meio ambiente 
(emissão de gases de efeito estufa e poluentes atmosféricos; uso e ocupação do solo, energia e água e geração de resíduos), mas também na 
sociedade no qual está inserido. Como consequência será definido um procedimento que, quando adotado, seja capaz de transformar um armazém 
comum em um armazém sustentável, respeitando os aspectos social, econômico e ambiental. Espera-se também avaliar os impactos gerados a partir 
da adoção de tais boas práticas. Como parte do estudo, será realizado um mapeamento das grandes empresas situadas em Juiz de Fora e, dentre elas, 
serão selecionadas duas para que sejam realizadas entrevistas com os gestores a fim de compreender a percepção das empresas em relação à 
sustentabilidade da armazenagem assim como as práticas adotadas e/ou planejadas para tal atividade. O trabalho será desenvolvido a partir da 
realização de uma revisão bibliográfica descritiva por meio da consulta de artigos e periódicos obtidos de bases selecionadas assim como livros que 
apresentem representatividade para o tema. Também será realizado um estudo de caso, a partir das informações obtidas por meio das entrevistas. O 
estudo do assunto justifica-se pela ascensão dos conceitos supracitados assim como a percepção da necessidade da evolução dos processos logísticos 
como meio de obtenção de vantagem competitiva, fomentada a partir do surgimento de conceitos como logística de baixo carbono, que objetiva a 
redução da emissão de CO2 (dióxido de carbono); logística verde, com um foco ambiental mais amplo, abrangendo a redução das emissões de gases 
de efeito estufa e poluentes atmosféricos, uso de energia alternativa, redução e uso consciente dos recursos naturais e geração de resíduos e logística 
sustentável, sendo direcionada não apenas aos impactos ambientais, mas também aspectos sociais e econômicos, sendo este conceito o principal 
motivador da presente proposta de estudo.

E-mail: larissaemerick@hotmail.com

Aluno: Isabel dos Santos Medeiros Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Mirian das Graças Silva de Alcântara Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÕES DE ACOLHIMENTO

Docente orientador: Luciana Santos Horta

RESUMO
Este projeto de pesquisa propõe-se investigar indicadores de altas habilidades/superdotação em crianças e adolescentes abrigados em políticas de 
acolhimentos do Departamento de Proteção Especial da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Juiz de Fora.  D Através de uma 
pesquisa bibliográfica e de campo o grupo de pesquisa buscará as potencialidades e entraves encontrados nos espaços de convivência da criança ou 
adolescente acolhido, de modo a contribuir  na potencialização do  desenvolvimento integral dos que estão ali acolhidos, bem como na formação 
continuada das equipes técnicas. Investigar indicadores de altas habilidades/superdotação em crianças e adolescentes abrigados em políticas de 
acolhimentos do Departamento de Proteção Especial da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Juiz de Fora. Participarão desta 
pesquisa cerca de 60 crianças ou adolescentes em situação de acolhimento. A proposta é a construção pelo Grupo de Pesquisa, com o apoio do 
Professor Doutor em Psicologia Emerson Rodrigues Duarte, como foco nessa área, e das equipes do acolhimento do instrumento com base no do 
Curso de Aperfeiçoamento em AEE para estudante com altas habilidades/superdotação (carga horária 180 horas) da Universidade Federal de Santa 
Maria que foi cursado pela Coordenadora desse grupo. reuniões presenciais serão realizadas quinzenalmente, nas dependências do Centro 
Universitário Estácio Juiz de Fora. O princípio do grupo movimenta-se pela busca incessante de conhecimentos sobre o tema de forma a investigar e 
construir ações visando à formação e atendimento juntos aos profissionais, responsáveis e acolhidos com AH/S por meio de atividades de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, através de estudos, cursos, orientações de trabalhos, identificação de alunos com AHS, dentre outros.. Vasquez (1968, p. 206) já 
defendia que “A teoria em si não transforma o mundo.”. A pesquisa e extensão nos permitem práticas, multidisciplinares e contribui para a 
aproximação de diferentes sujeitos que tenham atuação. A pesquisa bibliográfica terá como objetivo proporcionar uma investigação científica 
envolvendo revisão de literatura de artigos, monografias, dissertações e teses relacionadas à Educação das pessoas com AHS fundamentada nas 
abordagens de diferentes teóricos. Para o estudo e pesquisa de campo elegemos algumas categorias de análise, tendo em vista as articulações 
existentes entre elas.

E-mail: luciana.horta@estacio.br

Aluno: Layane Lucian Estacio Maria Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Título ANÁLISE DE CURRÍCULOS E PROJETOS PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE JUIZ DE FORA: ENFOQUES DISCIPLINARES

Docente orientador: Cláudio Pellini Vargas

RESUMO
Este projeto de pesquisa em iniciação científica tem por finalidade analisar criticamente os currículos e projetos pedagógicos de escolas públicas 
municipais na cidade de Juiz de Fora (MG), bem como despertar o interesse científico dos alunos e desenvolver sua capacidade crítica. Busca criar um 
espaço institucional que contribua para formação de futuros pesquisadores dos cursos de Pedagogia e Educação Física (licenciaturas). O projeto parte 
do pressuposto de que tais documentos (currículo e projeto pedagógico) são artefatos legítimos de investigação por suas características de construção 
das identidades dos estudantes (MOREIRA, SILVA, 2011; SILVA, 2007; LOPES, MACEDO, 2011; SACRISTÁN, PÉREZ GÓMEZ, 1998). Nesse sentido, 
buscaremos identificar que aspectos das vertentes teóricas curriculares, compreendidas na divisão entre tradicionais, críticas e pós-críticas, aparecem 
na conformação destes objetos. As tradicionais acreditam na neutralidade do conhecimento e na manutenção do status quo vigente, apresentando 
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categorias como eficiência e técnica significando sucesso escolar. As críticas fundamentam-se numa perspectiva marxista e defendem a ideia de 
revelação daquilo que obscurece o pensamento tradicional. Para tal, apresentam categorias de análise da realidade conhecidas nas expressões 
hegemonia, poder e ideologia. Já as teorias pós-críticas objetivam avançar sem ignorar a contribuição que as teorias críticas iniciaram. Trazem em suas 
análises categorias como cultura, identidade, linguagem, subjetividade, entre outras, sustentando-se basicamente na virada linguística pós-
estruturalista que marcou a década de 1980. Como, então, os documentos escolares expressam os conteúdos, as experiências e os valores sociais a 
serem desenvolvidos dentro das diferentes disciplinas? Que tipos de estudantes as escolas investigadas constroem para a sociedade? Para a 
concretização de tal tarefa, recorreremos ao método da análise de conteúdo conforme os parâmetros de Minayo (1998), que a apresenta como um 
método em três fases: (1) a exploratória, na qual se reflete sobre o objeto de investigação e delimita-se o problema; (2) a fase de coleta de dados, 
quando identificam-se as informações que respondem ao problema; e (3) a fase de análise de dados, quando se fazem as inferências e interpretações 
sobre os dados coletados, articulando-as às teorias que iluminam o estudo descritas nos trabalhos de pesquisadores de escol do campo curricular 
contemporâneo. Quanto a amostra, serão selecionadas aleatoriamente escolas municipais da cidade de Juiz de Fora. Na abordagem, serão solicitadas 
vistas aos documentos para a coleta dos dados e posterior discussão. Ressalta-se, por fim, que a pesquisa não envolve seres humanos.

Aluno: Ana Paula Avellar Reinh Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física

Título BARREIRAS PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO EM ADULTOS COM SOBREPESO OU OBESIDADE

Docente orientador: Emerson Rodrigues Duarte

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

E-mail: emerson01duarte@gmail.com

Aluno: LORRANE DOS SANTOS FORTUNATO Curso do aluno: Educação Física Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: GISELE ALVES MANUEL Curso do aluno: Educação Física Situação: PIBIC/Voluntário

Título PARÂMETROS DERIVADOS DO SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL E SUA RELAÇÃO COM O MARCADOR CK, QUANDO OS ATLETAS SÃO 
HIDRATADOS COM ÁGUA, ISOTÔNICO NATURAL OU ARTIFICIAL EM CONDIÇÕES REAIS DE TREINAMENTO

Docente orientador: Patricia Rodrigues Ferreira

RESUMO
Durante o projeto de doutorado da Professora Patricia, foi produzida uma bebida hidroeletrolítica com eletrólitos naturais provenientes do permeado 
do soro de leite e adicionada de extrato da casca de jabuticaba, a qual foi testada por atletas de futebol com o objetivo de avaliar sua eficácia na 
hidratação e o seu efeito sobre os parâmetros bioquímicos do sangue em relação a ingestão de um isotônico comercial sem antioxidantes ou ingestão 
de água. Para monitorar a frequência cardíaca dos atletas, foi utilizado o GPSports® SPI-HPU, produzido pela Australian company, GPSports Systems 
Pty. Ltd., que utiliza uma tecnologia baseada no GPS adaptada para o esporte. Os dados de GPS gerados no estudo e que não compuseram a tese, 
podem gerar um artigo específico se bem estudados com o auxílio acadêmicos da Educação Física. Assim, o objetivo do projeto é avaliar a relação 
entre o marcador de dano muscular CK e os dados de carga externa derivados de um GPS (distância total percorrida, tipo de movimento, contagem e 
distância na aceleração e desaceleração realizada pelos jogadores) após jogadores em condições reais de treinamento, serem hidratados com água ou 
isotônicos, visando avaliar o quanto as diferentes bebidas de hidratação podem ter influenciado no processo de prevenção de lesão muscular. Uma 
unidade GPS foi montada na parte superior das costas de cada jogador usando um cinto elástico. A acelerometria do sistema de posicionamento global 
foi ligada e colocada ao ar livre 15 minutos antes de iniciar o aquecimento. Amostras sanguíneas foram coletadas antes e após o protocolo para avaliar 
o marcador de dano muscula creatina quinase. Para isso, é importante a presença de um aluno PIBIC de Educação Física, o qual irá estudar 
profundamente os dados, buscar referências e cursos, visando entender melhor sobre o assunto e finalizando as atividades com a divulgação dos 
resultados em congressos, simpósios ou outras reuniões científicas, publicação de artigo científico, assim como, de relatórios científicos das atividades 
desenvolvidas.

E-mail: patriciarodriguesf@yahoo.com.br

Aluno: Ramon Ferreira Valério Curso do aluno: Educação Física Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE SOBRE DOENÇA CARDIOVASCULAR: EVIDÊNCIAS PARA O 
CUIDADO DE ENFERMAGEM

Docente orientador: Laércio Deleon de Melo

RESUMO
Dentre as temáticas relevantes em saúde, uma vertente que merece destaque e priorização de ações envolve o surgimento e agravamento das 
Doenças Crônicas Não-transmissíveis (DCNT’s) conforme o decorrer dos anos, fato que justifica o surgimento de altos índices de hospitalização e 
aumento na busca dos usuários pelos diferentes serviços de saúde. No grupo de DCNT’s as Doenças Cardiovasculares (DCV’s) possuem destaque ao 
serem consideradas um grave problema de saúde pública mundial (índices de mortalidade crescente: homens: 15,3% e mulheres: 12,8%; taxas de 
óbito: idade ≥ 30anos: 20% e entre 30 a 69 anos: 65%; e estão vinculadas a 1/3 de todas as causas de óbitos). A abordagem terapêutica de primeira 
escolha configura-se no tratamento clínico-farmacológico para a promoção de uma vida útil e qualidade de vida, sendo as intervenções 
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hemodinâmicas e cirúrgicas, terapêuticas de escolha subsequente mediante ineficácia das terapias implementadas frente à progressão da doença 
(BACAL al., 2018). Mediante tais evidências, o Ministério da Saúde (MS) estabeleceu, na Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde 
(ANPPS), como em dos eixos temáticos chaves a DCNT’s e reafirma o conjunto de DCV’s como um dos marcadores de fragilidade e vulnerabilidade das 
pessoas que precisa ser controlada nos diferentes níveis de atenção a saúde. A justificativa para a realização deste PIC se alicerça nas seguintes 
argumentações: 1) a necessidade de qualificação do discente de enfermagem para realização do cuidado de enfermagem e ensino do mesmo em 
contextos diversos, assistindo de forma integral os usuários com demandas diferenciadas; 2) o resgate da concepção de cuidado de enfermagem a 
pessoas portadoras de DCNT’s; 3) a visualização de intervenções educativas com abordagens integradoras, humanísticas e que atenda as demandas de 
cuidados de forma individualizada dos usuários da instituição quando realizadas pelo enfermeiro responsável; 4) a utilização de evidências científicas e 
uso das boas práticas baseadas em evidencias para subsidiar a tomada de decisão do Enfermeiro em relação ao o processo de cuidar em enfermagem; 
5) capacidade em demonstrar de forma teórica e prática a partir da visão de um grupo social das distintas dimensões do cuidar no qual o enfermeiro 
deve inserir-se, a saber: Administrar, Assistir, Ensinar, Pesquisar e Participar Politicamente, e suas inter-relações e articulações no fazer Enfermagem e; 
6) desenvolver uma metodologia científica condizente aos referenciais: temático, teóricos e metodológicos propostos a partir de reuniões científicas e 
de orientação junto ao Docente e divulgação dos resultados do presente PIC em âmbito nacional com a finalidade de desenvolver as capacidades 
discentes de inserção na pesquisa ainda no âmbito da academia, aprimorando o julgamento clínico e o raciocínio crítico-reflexivo necessário na 
formação do discente de enfermagem e profissional Enfermeiro. Esta é uma pesquisa qualitativa delineada nas abordagens estrutural e processual da 
TRS para captação e compreensão das representações sociais propostas. O cenário da investigação pretendido será uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Cruzeiro do Sul, localizada na Rua Aurora Torres, n°10, Bairro Santa Luzia, Juiz De Fora - Minas Gerais (MG), Brasil que presta assistência à saúde, 
em nível básico em sua área de abrangência conforme contratualização e pactuação do Sistema Único de Saúde (SUS), sobre a diretoria da Secretaria 
Municipal de saúde com assistência médica, de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde em cada Equipe.

Aluno: Josilene Sobreira Rodrigues Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Giane Aparecida Delfino Neves Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título ANÁLISE DA COGNIÇÃO E DA CAPACIDADE FUNCIONAL EM MULHERES IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS E A FREQUÊNCIA DE SÍNDROMES 
DEMENCIAIS

Docente orientador: Lilian Atalaia da Silva

RESUMO
Com a longevidade aumentando de forma exponencial, maior a suscetibilidade a doenças crônicas, tendo como exemplo as síndromes demenciais. A 
demência se trata de uma síndrome clínica que afeta várias funções, em especial a cognitiva. Ela possui caráter progressivo decorrente de multifatores 
causais. Como ela está intimamente ligada a idade pode ser um fator preditivo para prevalência em mulheres. A demência ocasiona um declínio 
cognitivo e futuramente afeta a capacidade funcional prejudicando as atividades básicas de vida diária (ABVD’S). OBJETIVO: O presente estudo tem 
como objetivo analisar a cognição e a capacidade funcional em mulheres residentes em instituições de longa permanência do Munícipio de Juiz de 
Fora (MG), bem como realizar um levantamento da frequência de síndromes demenciais comparando os resultados de ambas. METODOLOGIA: Trata-
se de um estudo quantitativo, transversal e observacional, será realizado em duas instituições de longa permanência privadas para idosos. Os critérios 
de inclusão são: indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos e apenas do sexo feminino. Os critérios de exclusão são: recusar-se a participar da 
pesquisa, idosas gravemente acamadas e incapazes de responder a qualquer questionário. Em um primeiro momento será agendado um encontro 
para a coleta de dados sobre os prontuários das residentes, sendo possível coletar informações como idade, uso de medicamentos, diagnóstico clínico, 
história patológica pregressa, escolaridade, dentre outros. Posteriormente, serão aplicados os seguintes testes nas idosas: Mini Exame do Estado 
Mental (MEEM) para avaliar a cognição global; Índice de Katz para avaliar a capacidade funcional nas atividades básicas de vida diária (ABVD'S); e a 
Avaliação Clínica de Demência (CDR) para quantificar o nível de demência e analisar a relação entre o período de demência e a capacidade funcional.

E-mail: lilian.atalaia.fisio@gmail.com

Aluno: Pedro Henrique de Oliveira Vasconcellos Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Camila Mota Creston de Vasconcellos Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Título OS EFEITOS DA GAMETERAPIA SOBRE A QUALIDADE DE VIDA, COGNIÇÃO, EQUILÍBRIO E MARCHA EM IDOSOS

Docente orientador: Leandro Hermisodrff Bernardo

RESUMO
A proporção de pessoas com 60 anos ou mais está crescendo rapidamente, e isto ocorre pela rápida transição demográfica e epidemiológica, uma vez 
que o padrão de doenças tem mudado de infecto contagiosas para crônico degenerativo, e com isso, as pessoas veem se tornando menos ativas, o que 
gera perda da capacidade físicas, alterações cognitivas, entre outros, impactando diretamente na qualidade de vida dessas pessoas. Para a OMS 
(Organização Mundial de Saúde), o conceito de qualidade de vida, se refere “a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura 
e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. Assim os efeitos que a idade exerce 
sobre a capacidade de aprender e executar as habilidades motoras, coloca o fisioterapeuta em condições de ajudar o idoso, e pensando nisso, é que 
surgem várias pesquisas e métodos, para que essas condições sejam adequadas, dentre elas está a gameterapia. Diante disso, o objetivo do presente 
trabalho é avaliar os benefícios gerados através da gameterapia sobre a qualidade de vida, cognição, equilíbrio, capacidade funcional e marcha em 
idosos. Após a aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética, será iniciado o treinamento da equipe e em seguida os voluntários serão convidados a 
participar da pesquisa, e incluídos nesta após a assinaturas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A partir de então, será iniciada a coleta de 
dados e, em seguida, serão aplicados o Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida da OMS (WHOQOL-bref), teste de Fluência Verbal (que avalia a 
linguagem, memória e funções cognitivas), a Escala de Equilíbrio de Berg (que avalia equilíbrio funcional e risco de quedas), o teste Timed Up and Go 
(TUG) (que avalia o equilíbrio, velocidade da marcha e capacidade funcional) , o Teste de Alcance Funcional (TAF) (que avalia o risco de quedas), a 
Escala de Lawton e Brody (que avalia a independência funcional) e o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (que avalia a presença de déficit cognitivo). 
Após as avaliações, os participantes serão distribuídos aleatoriamente em Grupo Controle e Grupo Experimental. O primeiro participará de sessões em 
grupo de fisioterapia tradicional, onde ocorrerão atividades relacionadas a alongamentos e fortalecimentos de grandes grupamentos musculares, 
seguidos por treinamento de marcha e equilíbrio, realizado através de circuitos. O segundo grupo, participará de sessões envolvendo a gameterapia 
como modalidade terapêutica, também em grupo, com jogos que abordem habilidades que exijam equilíbrio, coordenação e ativação de grandes 
grupamentos musculares que possam contribuir na manutenção do controle postural por parte destes indivíduos. Os dois grupos serão acompanhados 
por pesquisadores treinados a aptos a identificarem possíveis intercorrências inerentes as atividades propostas. 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. O nível de significância adotado para os testes estatísticos será α = 0,05. Através deste estudo, espera-se identificar se a gameterapia 
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exerce algum efeito sobre qualidade de vida, cognição, equilíbrio, capacidade funcional e marcha, buscando assim contribuir para a literatura 
especializada, subsidiando ações específicas e políticas públicas voltadas para a população idosa.

Aluno: Carolina Silva Detoni Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Odontologia

Título AVALIAÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL: PESQUISA CIENTÍFICA

Docente orientador: Paula Liparini Caetano

RESUMO
A deficiência visual é definida como uma limitação da capacidade visual, que inclui os cegos totais, caracterizados pela ausência de percepção da luz, 
devido à falta de sensação ocular e os portadores de visão sub-normal, que necessitam de esforço para enxergar os objetos e não conseguem observá-
los nitidamente. O grau de limitação física dos indivíduos portadores de deficiência visual, a dificuldade da realização da higiene bucal, a dieta 
alimentar geralmente rica em carboidratos e alimentos pastosos, além do fato de muitas vezes terem sua higiene bucal negligenciada pelos seus 
responsáveis, são fatores que favorecem o acúmulo de placa bacteriana e, consequentemente, o aparecimento de patologias bucais. Frente ao maior 
comprometimento da cavidade bucal que estes pacientes, em decorrência do déficit visual, apresentam, a figura do cirurgião-dentista se torna 
imprescindível e consolida seu papel na promoção de saúde. As ações de saúde, tanto educativas quanto preventivas e curativas, podem proporcionar 
adequado grau de saúde, permitindo uma melhor qualidade de vida ao paciente. Assim, o presente estudo propõe avaliar as condições de saúde bucal 
e de higiene bucal nos portadores de deficiência visual, através de exame clínico e questionários validados, além de promover saúde através de 
métodos educativos elaborados no presente estudo (como o auxílio de macro-modelos dentários feitos com materiais recicláveis reproduzindo a 
anatomia bucal com suas formas e texturas), visando propiciar maior autonomia aos deficientes visuais frente ao cuidado com a própria saúde bucal e 
melhorar a interação desses pacientes com os cirurgiões-dentistas. O presente estudo trata-se de um projeto de iniciação científica em parceria com a 
Associação dos Cegos - Juiz de Fora. O estudo contará com três ramificações. A primeira ramificação será destinada a elaboração macro-modelos da 
cavidade bucal a partir de material reciclável e o desenvolvimento de palestras com temas abordando o cuidado com a saúde bucal. A segunda 
ramificação será voltada para a avaliação periodontal dos participantes através de avaliação clínica estruturada, visando comparar os índices de 
sangramento gengival e índices de placa bacteriana (que serão avaliados de acordo com os métodos propostos por Silness e Loe, 1964 e Ainamo e Bay, 
1975 - respectivamente) antes e após 6 meses de contato com o macro-modelos e com as palestras. A terceira e última ramificação será direcionada 
para a auto-avaliação dos participantes através de questionários validados sobre sua auto-avaliação em relação a sua saúde bucal, através do 
instrumento elaborado e validado pela Pesquisa Nacional de Saúde, e a auto-avaliação da higiene bucal, através do instrumento desenvolvido pela 
Universidade Católica Portuguesa. Estes instrumentos foram desenvolvidos na forma de questionários e serão aplicados em dois momentos, antes e 
após 6 meses de contato periódico. Com a realização deste estudo, espera-se conseguir apurar as condições e limitações dos Portadores de Deficiência 
Visual frente ao cuidado com a saúde bucal e com isso colaborar com novos meios de proporcionar a estes novas percepções e atividades para 
promover assim uma melhoria na saúde bucal e interação dos mesmos com os cirurgiões-dentistas. Além de, oferecer tratamento odontológico aos 
que necessitarem através do acolhimento nas clínicas da Estácio JF.

E-mail: paulaliparini@gmail.com

Aluno: Douglas de Souza Degan Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DO MEDO E ANSIEDADE DIANTE DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA: 
ESTUDO DE CASO EM UM CURSO DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG

Docente orientador: Thais Camargo Bittencourt

RESUMO
Uma das dificuldades encontradas pelos cirurgiões-dentistas durante o atendimento odontológico, é o medo que alguns pacientes apresentam em 
relação aos procedimentos que irão se submeter. A ida ao dentista e a realização do tratamento, pode representar grande limitação para esses 
pacientes temerosos. Quando o perigo não é evidente, mas se apresenta de maneira vaga e perseverante, intitula-se o estado de apreensão, 
observando-se então a ansiedade. A mesma não pode ser controlada pela consciência, ou seja, as pessoas não têm capacidade de interrompê-la. 
(KANEGANE; PENHA; BORSATTI, 2003). O objetivo desta pesquisa será verificar a prevalência e o nível de medo e ansiedade em pacientes que 
procuraram tratamento odontológico nas Clínicas Integradas do Curso de Graduação em Odontologia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. A 
partir deste diagnóstico, pretende-se instituir protocolos terapêuticos de abordagem integral do paciente odontológico, que visem tratar por meio de 
controle verbal, encaminhamento para equipe multidisciplinar (psicólogo e psiquiatra) e ou terapia medicamentosa. Conforme determina a Resolução 
nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa gerando o seguinte CAAE n°
01509718.1.0000.5089. Serão coletados dados de 1000 pacientes, previamente à realização de tratamento odontológico nas Clínicas Integradas. 
Participarão desta pesquisa pacientes de ambos os sexos que compareceram as Clínicas Integradas I, II, III e IV da Faculdade supracitada, entre Agosto 
de 2019 à Fevereiro de 2020. Os critérios de inclusão deste estudo serão: ter 18 anos ou mais e estar confortável em participar da pesquisa após 
consentimento esclarecido por escrito (TCLE, Apêndice A). Os pacientes que não saibam ler não serão excluídos deste estudo, nestes casos, o termo de 
consentimento e o questionário da pesquisa serão lidos pelo aluno para aqueles pacientes que quiserem participar.

E-mail: thaisbitte@hotmail.com

Aluno: Luís Henrique de Castro Keidel Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título DESENVOLVIMENTO E COMPARTILHAMENTO VIA WHATSAPP® DE MATERIAL INFORMATIVO DE AUTO-CUIDADO DE SAÚDE BUCAL COM 
RESPECTIVA AVALIAÇÃO CLÍNICA PERIODONTAL E DE AUTO-PERCEPÇÃO DO IMPACTO DESTE MATERIAL NA SAÚDE BUCAL DE PACIENTES 
ASSISTIDOS NAS CLÍNICAS ODONTOLÓ

Docente orientador: Paula Liparini Caetano

RESUMO
Existem diversos meios para acesso e obtenção de informações sobre saúde, e nas últimas três décadas, em função de intensas transformações 
sociais, políticas, econômicas, tecnológicas e culturais, passamos a viver num mundo globalizado, altamente tecnológico, no qual a informação tornou-
se capital fundamental e o acesso a ela é cada vez mais rápido, fácil e dinâmico. O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp® é um recurso 
digital gratuito e de grande aceitabilidade que permite via internet a transferência de informações, incluindo texto e imagens, o que pode favorecer 
estratégias de promoção de saúde. O presente estudo trata-se de um projeto de iniciação científica envolvendo 100 pacientes atendidos nas clínicas 
odontológicas da Estácio Juiz de Fora que serão divididos, de forma aleatória, em grupo controle (n= 50 pacientes, os quais não terão acesso ao 
material informativo digital) e em grupo teste (n= 50, os quais terão acesso ao material informativo digital). Os indivíduos alocados no grupo teste 
serão adicionados no grupo de WhatsApp® (grupo intitulado: “Saúde bucal”). O estudo contará com três ramificações. A primeira ramificação será 
destinada a elaboração de material informativo em modelo digital, este material será disponibilizado de forma periódica para a amostra via aplicativo 
de WhatsApp®, com diversos temas abordando o cuidado com a saúde bucal. A segunda ramificação será voltada para a avaliação periodontal dos 
participantes através de avaliação clínica estruturada, visando comparar os índices de sangramento gengival e índices de placa bacteriana (que serão 
avaliados de acordo com os métodos propostos por Silness e Loe, 1964 e Ainamo e Bay, 1975 - respectivamente) antes, durante e após o contato com 
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o material informativo digital. A terceira e última ramificação será direcionada para a auto-avaliação dos participantes através de questionários 
validados sobre sua auto-avaliação em relação a sua saúde bucal, através do instrumento elaborado e validado pela Pesquisa Nacional de Saúde, e a 
auto-avaliação da higiene bucal, através do instrumento desenvolvido pela Universidade Católica Portuguesa. Estes instrumentos foram desenvolvidos 
na forma de questionários e serão aplicados em três momentos, antes do recebimento do material informativo, após 3 meses de contato periódico 
com material informativo e após 6 meses de contato com o material informativo digital. Os prontuários clínicos de todos os participantes serão 
consultados para coleta de dados referentes a: número de telefone celular com WhatsApp®, idade, data de nascimento e alterações sistêmicas.

Aluno: Mariana Cerqueira Morais Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/IES

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

Docente orientador: Jocimara Domiciano Fartes de Almeida Campos

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

E-mail: jocimarafartes@hotmail.com

Aluno: Alexander Costa Moraes Silva Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/IES

Título O USO DE PLANTAS MEDICINAIS COMO RECURSO COADJUVANTE E  ALTERNATIVO  NO TRATAMENTO DE INFECÇÕES DO TRATO BUCAL EM 
PACIENTES DA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÁ EM JUIZ DE FORA,MG

Docente orientador: Bruno Esteves Conde

RESUMO
As plantas apresentam uma antiga ligação quanto ao cotidiano do ser humano, sendo estas principalmente utilizadas como alimento e remédio. 
Atualmente grande parte dos medicamentos disponíveis que foram desenvolvidos direta ou indiretamente a partir de fontes naturais de plantas. Nas 
últimas décadas, o interesse pelas terapias naturais, tal como o uso de plantas medicinais tem aumentado de forma exponencial, uma vez que se 
apresenta como vantajosa por apresentar baixo custo no processo de promoção da saúde. O Ministério da Saúde insere o uso da Fitoterapia no 
Sistema Único de Saúde (SUS), entretanto para a Odontologia esta prática terapêutica ainda é pouco utilizada. O cirurgião dentista está apto a 
prescrever e se utilizar das Práticas Integrativas e Complementares à saúde bucal em benefício dos seus pacientes. No entanto, a inclusão da 
Fitoterapia nos procedimentos odontológicos na rotina da prática clínica, constitui-se ainda de um desafio a ser superado. O uso popular de plantas 
medicinais pode sugerir espécies potencialmente importantes, uma vez que diversas espécies têm comprovada ação farmacológica e/ou substâncias 
biologicamente ativas. Neste sentido o tratamento e prevenção de afecções bucais a partir de determinadas plantas medicinais na odontologia 
poderia ser mais explorada e difundida barateando custos e evidenciando os conhecimentos populares quanto ao uso da medicina alternativa. Muitas 
vezes estes usos não são respaldados por comprovações científicas, tais como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que normatiza o uso 
dos fitofármacos, reduzindo erros em relação ao uso de plantas medicinais. Na odontologia, as pesquisas com produtos naturais têm aumentado nos 
últimos anos devido à busca por novos produtos com maior atividade farmacológica, com menor toxicidade além de apresentarem custos mais 
acessíveis à população. Diante do presente, têm-se como objetivo da presente proposta, contribuir para promover o uso de produtos de origem 
vegetal na Odontologia através de pesquisa com base em literatura científica especializada e ANVISA, com procedimento comparativo por meio de 
técnica de pesquisação para a identificar dos potenciais quanto a sua utilização para a terapia alternativa de baixo custo com menores efeitos 
colaterais e visando tratamento de infecções bucais e demais patologias apresentadas pelos pacientes acompanhados na Clínica Odontológica do 
Centro Universitário Estácio de Sá em Juiz de Fora, MG, para posterior avaliação da segurança de seus usos respaldados pela ANVISA RDC nº10 e pela 
pesquisa em literaturas científicas.

E-mail: bcondebio@hotmail.com

Aluno: Leonardo Laurindo Cardoso Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/IES

Título REABILITAÇÃO PROTÉTICA EM IDOSOS EDÊNTULOS TOTAIS INSTITUCIONALIZADOS NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG

Docente orientador: Fabiano Vieira De Landa

RESUMO
A sociedade moderna, incentivada pela mídia, tem valorizado cada vez mais a estética. O convívio e a aceitação social dependem de uma harmonia 
facial. Dentro deste conceito, a estética em próteses totais desempenha um importante papel visto que o sorriso é um fator chave na composição da 
beleza geral em um indivíduo. A aparência de suas próteses é uma das maiores queixas de pacientes usuários de próteses totais e a odontologia vem 
demonstrando uma tendência para tratar seus pacientes com foco não somente na função, mas também na estética do sorriso. Os dentistas devem 
estar atentos aos desejos do paciente quanto ao trabalho que será desenvolvido e principalmente quanto as suas expectativas. Pacientes mais 
satisfeitos com suas próteses apresentam uma maior aceitação do tratamento e facilidade na adaptação. Sendo assim torna-se necessário os estudos 
de técnicas e formas de tornar cada vez mais estático o uso de prótese artificial desta forma realizaremos uma ampla busca na bibliografia para 
descrever a melhor e o mais eficiente método para alcançar este objetivo. Para tal, será analisado as diversas formas de análise médico-odontológico 
associada a questões pertinentes à idade, gênero, fumo e utilização de medicamentos, doenças sistêmicas, presença de queixas relacionadas à 
cavidade bucal, à higiene bucal e aos cuidados com as próteses. Ainda, será investigado os principais achados no exame físico, analisando os seguintes 
itens na cavidade bucal dos idosos: presença ou ausência de xerostomia, flacidez tecidual e candidíase. Em relação ao uso de próteses totais será 
verificada a adaptação, sua funcionalidade na cavidade bucal, o estado de higienização, a remoção durante a noite e a necessidade de troca que possa 
conferir melhor adaptação. Ainda, protocolos de orientação e acompanhamento odontológico serão pesquisados, tais como higiene oral para 
verificação e formas de prevenir doenças oportunistas (por exemplo, candidose bucal), infecções e eficácia do tratamento odontológico para os idosos 
e seus cuidadores. Com isso, pretendemos aprofundar em uma área de grande impacto social.
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Aluno: Paula Hermsdorff Apolinário Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Camila Pinheiro dos Santos Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título A DEVASTAÇÃO NA CLÍNICA COM AS MULHERES

Docente orientador: Andréia da Silva Stenner

RESUMO
Essa pesquisa, baseada na teoria psicanalítica parte dos textos de Freud cotejados com Lacan diante da relação entre a mãe e a filha e a devastação 
que essa relação pode causar na mulher. A relação entre uma pessoa que se dá origem a outra, pode ser de conflitos devido a demanda de amor 
impossível. Na questão das mulheres, não ser objeto de desejo da mãe causa um efeito devastador na falta de lugar no desejo do outro. Isso se 
expande a tudo, impossibilitando a troca amorosa em outras relações de parcerias. Lacan, em seu ensino, interroga se essa menina ou mulher que 
sofre pela fixação pré-edipiana, encontra-se fixada na demanda de amor por parte da mãe, escapando da transmissão fálica provida pelo pai. Ela não 
consegue se ver amada em outras relações nem de encontrar o seu lugar de desejo no outro. A relação conflituosa entre mãe, filha e amor, gera a 
devastação, uma ausência de lugar do sujeito, um não ser situado na invisibilidade, perante a mãe e perante ele mesmo.O termo devastac  o no 
       rio     lio (1976) pode ser definido como uma    na originada de uma grande        a; desertificar, ou seja, tornar deserto, despovoar. Em 
      s, o termo vem de ravage, termo derivado de arrebatar ravir que vem do latim rapire, adquirindo o sentido de tomar precipitadamente ou tomar 
      a e      m tem o sentido de arrebatamento ou deslumbramento ravissement que   utilizado no gozo   stico. Freud nomeou de “catástrofe” e, 
posteriormente, Lacan chamou de “devastação”.Em Freud, ha   uma       a no que diz respeito   sexualidade feminina quando ele descobre a fase 
   -edipiana, fase exclusivamente feminina. O amor edipiano da menina pelo pai teria como precedente uma intensa e exclusiva       o apaixonada 
com a   e. O pai   tomado como um intruso perturbador. Essa       o predestinada a terminar em  dio deixa profundas marcas    quicas na mulher, 
sobretudo em suas       es posteriores. A menina, segundo Freud, afasta-se da   e devido seu rancor de   o ter recebido dela um     o como o do 
menino,    que     e      m falta o   nis. Freud     trazer o conceito de “Penisneid” para falar dessa       o primitiva com a   e. O “Penisneid”, 
inveja do   nis, surge em 1908, com o sentido de    mes do menino que possui o     o. Mas,   a partir da   cada de 20 quando Freud se pergunta 
sobre a inveja do   nis em         ncia dos destinos da vida    quica da mulher   que o termo vai se referir a sua       o    -   pica com a 
  e.Tanto a menina, quanto o menino simboliza um desejo pela mãe, visto que as primeiras experiências de prazer são postas por ela. Em O aturdido 
(1973), Lacan trata da devastac  o na       o   e e filha, naquilo que ela   o recebeu de sua   e. O pai, enquanto um significante que metaforiza o 
desejo da   e, porta para ambos os sexos uma           o viril que, se no menino lhe    acesso ao falo, uma vez que porta o suporte        rio do 
  nis, na menina revela-se incipiente, obrigando-a a se voltar para a   e, exigindo-lhe           o feminina, algo de que   o se tem registro no 
psiquismo. Importante ressaltar as contribuições de Miller, visto que em Uma partilha sexual (2003), ele destaca que a devastação é vista como um 
modo do gozo feminino, sendo além de um sintoma, como é apresentado no gozo masculino, a devastação é uma dor sem limites. Desta forma é de 
extrema importância o estudo da devastação na psicanálise para orientar a clínica como objetivo para o PIC (Projeto de Iniciação Científica) vinculado 
ao Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, a partir da metodologia da revisão sistemática baseada em uma revisão integrativa da literatura, com o 
propósito de compreender a teoria dos conceitos que definem a devastação nas mulheres na psicanálise e como é posto na clínica. Dando ênfase nas 
obras de Freud e Lacan, mas também com comentaristas que abordam textos com conexão nos conceitos de devastação, psicanálise e mulheres, 
pesquisando também artigos no site SciELO (Scientific Eletronic Library Online).

E-mail: andreiaestaciojf@gmail.com

Aluno: Raquel Nascimento Pinheiro Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES

Título ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO DE CARREIRA COMO MODALIDADE DE ATENDIMENTO NA CLÍNICA-ESCOLA

Docente orientador: Elza Maria Gonçalves Lobosque

RESUMO
Segundo a National Career Development Association (NCDA), o aconselhamento de carreira é definido como o processo de ajudar as pessoas no 
desenvolvimento de uma carreira de vida com o foco na definição do papel dos trabalhadores e como esse papel interage com outros papeis de vida. 
Atende tanto os jovens quanto adultos, mas a procura é mais para quem está saindo da fase da adolescência. Para os jovens pode ser um período de 
grande angustia. Sabe-se que a adolescência é uma fase em que há o desprendimento da infância e a entrada progressiva no mundo e no papel 
adulto; é nesse contexto conturbado que os jovens precisam assumir uma postura diante da sociedade, tendo que optar por uma carreira profissional 
a ser seguida (Müller, 1998). Mas não são apenas os jovens que necessitam deste auxílio, adultos que fizeram uma escolha profissional que não foi de 
acordo com o real interesse podem sentir sentimentos negativos em relação a profissão. Pessoas que trabalham são mais felizes que pessoas 
desempregadas e pessoas que estão em trabalhos aos quais atribuem um sentido positivo são ainda mais felizes. Este estudo pretende realizar um 
mapeamento dos estudos de 1999 a 2019, sobre Aconselhamento Psicológico de Carreira como modalidade de atendimento na Clínica-escola. Através 
dessa intervenção, é possível se trabalhar a questão da orientação profissional, que é de extrema importância para uma pessoa que precisa decidir 
qual profissão seguir ou se recolocar profissionalmente. Segundo a National Career Development Association (NCDA), o aconselhamento de carreira é 
definido como o processo de ajudar as pessoas no desenvolvimento de uma carreira de vida com o foco na definição do papel dos trabalhadores e 
como esse papel interage com outros papeis de vida. Atende tanto os jovens quanto adultos, mas a procura é mais para quem está saindo da fase da 
adolescência. Para os jovens pode ser um período de grande angustia. Sabe-se que a adolescência é uma fase em que há o desprendimento da 
infância e a entrada progressiva no mundo e no papel adulto; é nesse contexto conturbado que os jovens precisam assumir uma postura diante da 
sociedade, tendo que optar por uma carreira profissional a ser seguida (Müller, 1998). Mas não são apenas os jovens que necessitam deste auxílio, 
adultos que fizeram uma escolha profissional que não foi de acordo com o real interesse podem sentir sentimentos negativos em relação á profissão. 
Pessoas que trabalham são mais felizes que pessoas desempregadas e pessoas que estão em trabalhos aos quais atribuem um sentido positivo são 
ainda mais felizes.

E-mail: elza.staffconsultoria@gmail.com

Aluno: Camila Aparecida Rodrigues Horsti  Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES

Título PSICOLOGIA E O PORTE, POSSE E AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO NO BRASIL

Docente orientador: Elza Maria Gonçalves Lobosque

RESUMO
Todos os temas que causam impacto na sociedade e, consequentemente, nos sujeitos que dela fazem parte são de interesse da Psicologia, visto que, 
de alguma forma, refletem nos diversos espaços que os psicólogos atuam. Partindo deste princípio, com esta pesquisa buscou-se abordar um tema 
pertinente ao meio: “A Psicologia, o porte, posse e aquisição de arma de fogo no Brasil”. Além do grande impacto social que as mudanças na legislação 
referentes ao assunto provocam, os psicólogos possuem um papel substancial na avaliação psicológica dos candidatos, com base na NR78 da Polícia 
Federal. Por estes motivos, acredita-se que este é um tópico que deve ser discutido, em toda a sua complexidade, buscando se desvencilhar de 
ideologias políticas em um debate claro e franco principalmente no Curso de Psicologia, já que ao pesquisar as publicações sobre o tema encontra-se 
uma grande maioria sendo produzida também pelo teóricos do Direito. Portanto, existe uma lacuna a ser preenchida com novas pesquisas e 
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publicações na área, com intuito de aprimorar estas reflexões e ponderamentos. Pensando nisso, o objetivo desta pesquisa será refletir sobre a 
relação entre mercado de trabalho na área e as mudanças na legislação sobre posse, porte e aquisição de arma no Brasil, com os acadêmicos de 
Psicologia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. O trabalho discorre a respeito de estudos sobre a avaliação psicológica em aquisição de posse e 
porte de armas com informações pertinentes encontradas em nossa literatura, de uma maneira clara e objetiva os assuntos apresentados são um 
levantamento de uma revisão narrativa sobre a formação do profissional, os campos que os mesmos atuam referenciando as questões éticas que o 
tema aborda. Enquanto ciência a psicologia apresenta dificuldades em artigos científicos de um tema que precisa de um levantamento mais detalhado 
na busca do entendimento sobre a construção desse campo para os profissionais que denotam o desejo de atuação. Sendo assim, busca-se entender a 
relação entre a valorização deste conhecimento disponibilizado na academia e o interesse que poderá ser fomentado aos futuros profissionais em 
atuar na área, fortalecendo assim essa fatia do mercado de trabalho, bem como a categoria profissional como um todo.

Aluno: JHENYFER GONÇALVES CORRÊA Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES

Tecnologia da Informação

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

Título PROJETANDO CIDADES INTELIGENTES E RESILIENTES: DESENHANDO ARTEFATOS COMPUTACIONAIS BASEADOS EM INTERNET DAS COISAS

Docente orientador: Frâncila Weidt Neiva

RESUMO
A Internet das Coisas é uma tecnologia inovadora que oferece uma infinidade de possibilidades para o uso de dispositivos digitais dotados de 
capacidade de detecção, medição e interação com a Internet, oferecendo assim novos serviços que permitam o desenvolvimento de cidades 
inteligentes. Tais serviços visam a transformação de cidades melhorando a infraestrutura e os sistemas de transporte, reduzindo o congestionamento 
de tráfego, fornecendo gerenciamento de resíduos e melhorando a qualidade da vida humana em diferentes aspectos (Gubbi et al. 2013). Soma-se ao 
desafio de desenvolver cidades inteligentes, o desafio de desenvolver resiliência nessas cidades. Entende-se como cidade resiliente, aquela que é 
capaz de se recuperar de crises e desastres, se adaptar e tomar decisões diante de situações emergenciais. O ano de 2019, por exemplo, já se inicia no 
Brasil exigindo o enfrentamento de emergências e desastres como o caso de Brumadinho, com o rompimento da barragem, o caso do Flamengo, com 
o incêndio no alojamento da categoria de base, o caso das chuvas no Rio de Janeiro, com o alagamento e acidentes diversos em decorrência, entre 
outros. O cenário não se limita ao Brasil, sem falar na inestimável perda de vidas humanas, segundo (Swiss RE, 2018) as perdas econômicas globais em 
2017 decorrentes de desastres quase dobraram, de US $ 180 bilhões em 2016 para US $ 337 bilhões em 2017. Tais situações têm evidenciado a 
incapacidade das cidades em prevenir e lidar com situações dessa natureza. A área de tecnologia da informação exercerá um papel fundamental para 
a área. A Internet das Coisas criará uma enorme rede de bilhões ou trilhões de "coisas" se comunicando e com ela muitos desafios de interseção 
humano-máquina irão emergir. A pesquisa do tema proposto se faz urgente para o avanço e materialização de Cidades Inteligentes e Resilientes, para 
que assim, nossas cidades se desenvolvam de forma a antecipar, prevenir, absorver e se recuperar desses seus choques e tensões. O objetivo de 
projeto é a contextualização, reflexão e produção de artefatos computacionais que contribuam e estejam relacionados ao campo de pesquisa de 
cidades inteligentes e resilientes. A seguinte metodologia de desenvolvimento será seguida: a) Revisão da Literatura. b) Identificação de oportunidades 
e seleção de casos de estudo. c) Idealização da proposta de solução e sua categorização em relação a soluções existentes. d) Desenvolvimento dos 
requisitos e modelos iniciais. f) Prototipação inicial para geração de evidências sobre sua viabilidade e descoberta de novos requisitos.

E-mail: fran.weidt@gmail.com
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2019/2020 - ESTÁCIO MACAPÁ

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Jornalismo

Título PRESENÇA DA MULHER NEGRA NO TELEJORNALISMO BRASILEIRO: EMPODERAMENTO E REPRESENTATIVIDADE

Docente orientador: Danyelle Marques Freire da Silva

RESUMO
As dificuldades enfrentadas pelo negro no território nacional é um problema histórico. Apesar de o Brasil ser a primeira nação do mundo, fora do 
continente africano a ter população afrodescendente, o racismo além de ser real, é perverso. a complexidade ao falar de empoderamento no Brasil é 
ainda muito grande, isso está atrelado ao fato de não existir no dicionário brasileiro o termo e, sobretudo, pelas várias compreensões e sentidos que a 
palavra é usada. O empoderamento é indissociável do poder em vários aspectos visto que ele denota obtenção, alargamento e reforço. De forma 
geral, credita-se que o empoderamento pode ocorrer em três níveis diferentes: individual, organizacional e comunitário. o nível individual diz respeito 
à análise psicológica, a maneira como o indivíduo se percebe e procura mecanismos para dar um novo tom a sua vida, essa tomada de decisões 
culmina no empoderamento da autoestima, autoafirmação e autoconfiança. Nas questões raciais essa é de extrema importância, sobretudo porque 
grande maioria dos negros tem a autoestima prejudicada e não se reconhecem como negros. Já o organizacional diz respeito à autonomia, delegação e 
participação dos colaboradores de uma organização, de forma que estes participem de forma mais ativa nas tomadas das decisões. O nível 
comunitário está ligado com a união de indivíduos desfavorecidos que procuram meios de proporcionar melhoras ao ambiente em que vivem. Nesse 
sentido, essa pesquisa parte de um incômodo surgido no momento em que se nota uma baixa representação de jornalistas negras no telejornalismo 
brasileiro, levando em consideração os fatores históricos responsáveis pela construção da identidade nacional, pois além de ter que enfrentar o 
preconceito racial, pelo simples fato de serem negras, quando também é mulher e negra isso parece duplicar, assim como os desafios para a conquista 
dos direitos, bem como do espaço no mercado de trabalho. O objetivo é analisar como a mulher negra é representada no telejornalismo. A pesquisa 
bibliográfica comporá o embasamento deste trabalho, na busca da problematização a partir de bases teóricas e referenciais publicados, com vistas à 
obtenção de resultados pertinentes. O referido material está disponível em livros publicados e documentos disponíveis em sites, livros do acervo da 
biblioteca e artigos científicos disponíveis em plataformas online. A partir das leituras, serão produzidos fichamentos, nas modalidades 
citação/transcrição e ficha-resumo. A partir desses dois instrumentos de pesquisa, será realizado um contraponto entre as bases teóricas e os dados 
colhidos por meio de notícias publicadas na internet, resultando em análise qualitativa.

E-mail: danyellemarques@hotmail.com

Aluno: Malíria Gisele Castro Negrão Curso do aluno: Jornalismo Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA MALÁRIA NO MUNICÍPIO DE SANTANA: UM ESTUDO TRANSVERSAL

Docente orientador: Mônica Cristina da Silva Castro

RESUMO
A malária é uma doença infecciosa febril aguda causada por protozoários do gênero Plasmodium dos quais há quatro espécies principais: Plasmodium 
vivax, P. falciparum, P. malariae e P. ovale. É transmitida pelo repasto sanguíneo do mosquito Anopheles infectado pelo Plasmodium, transfusão de 
sangue contendo parasitas, compartilhamento de agulhas infectadas e por via congênita. Segundo o Ministério da Saúde em 2018, no Brasil, a maioria 
dos casos de malária se concentra na região Amazônica, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, oeste do Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, 
Roraima e Tocantins, com registro de 500 mil casos por ano, pois, nessa região, as precárias condições socioeconômicas da população migrante 
determinaram a rápida expansão da doença. No Estado do Amapá, estudos apontam que a maior região endêmica se localiza no município de Santana 
e os períodos mais críticos da manifestação dos sintomas são nos meses de outubro, novembro e dezembro, por serem conhecidos como o período de 
sazonalidade da malária, devido à forte estiagem da Amazônia. O projeto tem como objetivos realizar o levantamento de dados secundários do 
município de Santana em relação a situação epidemiológica da malária nos últimos cinco anos completos e identificar a incidência dos casos de malária 
ocorridos no município. Trata-se de um estudo descritivo transversal, que terá como fonte secundária, dados obtidos junto a Vigilância Epidemiológica 
de Santana, órgão público da Secretaria Municipal de Saúde e por meio do site do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica e Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação, ambos do Ministério da Saúde, no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018. A partir da análise dos 
dados, acredita-se que será possível descrever a situação epidemiológica da malária no município de Santana, e contribuir com sugestões de medidas 
preventivas para a redução dos indicadores assim como adequações de ordem estrutural e organizacional nos serviços de saúde, beneficiando dessa 
forma aos usuários do Sistema Único de Saúde.

E-mail: castro.monica@estacio.br

Aluno: Milena Mares Sanches Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rayane Lima de Oliveira Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Sarah Ohrana Freitas da Silva Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título A MORTE E O MORRER: A PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES ONCOLÓGICOS TERMINAIS

Docente orientador: Maria das Graças Teles Martins

RESUMO
Falar sobre a morte e o morrer é um grande desafio e suscita uma das maiores angústias existenciais nos seres humanos, principalmente na 
atualidade. O morrer, além de ser um processo biológico, é também um processo psicossocial e espiritual que se diferencia nas mais diversas culturas, 
e que pode ser vivenciado de diferentes maneiras tanto pelo paciente, como pela família e pelos próprios profissionais de saúde. A presença de uma 
doença terminal que leva pacientes a necessitar de intervenções e cuidados especiais impõe sobre os profissionais sentimentos complexos e 
ambivalentes. Perceber a finitude do ciclo vital do outro, encarar essa possibilidade, nos faz vivenciar a dor, o luto e projetar esta experiência em nossa 
própria vida. Encarar este fato, muitas vezes nos coloca de frente com sensações de medo e ansiedade, pois a morte nos remete a sofrimento, a 
deterioração física ou mesmo incerteza do que ocorrerá depois deste processo. A presente pesquisa tem como objetivo primário conhecer a 
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percepção sobre a morte e o morrer para profissionais de saúde que lidam diretamente com pacientes oncológicos em estados terminais. Os objetivos 
secundários se direcionam em descrever acerca do tema da morte e o morrer, seu constructo social, a boa morte e os cuidados paliativos; bem como 
identificar aspectos relativos a percepção sobre a morte e o morrer em profissionais de saúde e verificar o significado do luto tanto no contexto social 
como no profissional. A pesquisa caracteriza-se como pesquisa de campo quanti-qualitativa, exploratória e indutiva que subsidiará cientificamente o 
projeto. Os participantes da pesquisa serão identificados a partir de profissionais de saúde que atuam diretamente na assistência a pacientes 
oncológicos em estado terminal na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) da rede estadual de saúde no município de Macapá (AP). 
Serão escolhidos profissionais de saúde que estejam em atividade laboral durante o período de coleta de dados, com no mínimo 1 (um) ano de 
atuação direta com o paciente e que aceitem participar do estudo. Será utilizado um questionário semi-estruturado composto por duas partes, um 
contendo dados sócio-demográficos e outro composto por 15 perguntas com o intuito de trazer reflexões sobre o tema a morte e o morrer no ponto 
de vista dos profissionais de saúde. Almeja-se que a pesquisa amplie a compreensão sobre o tema da morte e o morrer tanto para profissionais de 
saúde, como para a comunidade em geral. Espera-se, a partir dos estudos e reflexões gerados, produzir conhecimento científico na área de cuidados 
paliativos e assistência a doentes oncológicos terminais.

Aluno: Joel Luís Heisler Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título A JUSTIÇA RESTAURATIVA E A LEI PENAL: UMA ANÁLISE INTERPRETATIVA

Docente orientador: Arkeley Xênia Souza da Silva

RESUMO
O Poder Judiciário tem convivido com a multiplicação de entrada de novos processos. Do acesso ao Poder Judiciário, passando pelo acesso à ordem 
jurídica justa, chega-se à necessidade de analisar um acesso à resolução adequada dos conflitos, dentro ou fora do Poder Judiciário. Integrar 
competências para a adequada resolução dos conflitos é um desafio que se apresenta. O aumento da litigiosidade na atualidade vem permitindo cada 
vez mais a busca por formas alternativas de solução de conflitos. A influência do Direito e do próprio Poder Judiciário nas práticas sociais fazem parte 
do fenômeno da judicialização das relações sociais, representando transformações de ordem jurídica e social, com a reorganização do próprio sistema, 
trazendo consigo uma pluralidade de relações sociais e jurídicas. Nesse cenário os conflitos passam como elemento integrador nas relações da 
humanidade. Um elemento de contato e fusão que age nas interações sociais sendo responsável pelas variadas formas de relações sociais. A 
complexidade existente nas relações pessoais, quando conectadas à explosão de litigiosidade e à crise da jurisdição, levam a considerar o sistema 
estatal deficitário, frente à ineficiência das tradicionais formas de resolução de conflitos existentes. Levando, consideravelmente, a atual perspectiva 
de resolução dos conflitos, tratados a partir de uma nova racionalidade. Nesse sentindo, ao tomar como ponto de partida, dada perspectiva, a 
pesquisa, de caráter quali-quantitativo; procura descrever como se estabelece a prática da Justiça Restaurativa na cidade de Natal-Rio Grande do 
Norte, incluindo revisão bibliográfica, pesquisa documental e de campo. Como objetivo principal a pesquisa procura analisar a Justiça Restaurativa 
diante da lei penal. Nessa sociedade massificada, a velocidade dos acontecimentos não é compatível com o sistema de justiça que se oferta. Em 
termos organizacionais, o Poder Judiciário brasileiro foi estruturado para atuar sob a égide dos códigos, cujos prazos e ritos são incompatíveis com a 
multiplicidade de lógicas, procedimentos decisórios, ritmos e horizontes temporais hoje presentes na economia globalizada. Nesses termos, o tempo 
do processo judicial é o tempo deferido. O tempo da economia globalizada é o real, isto é, o tempo da simultaneidade. Nesse panorama temporal, o 
direito é verificado como um sistema de normas que visa ao ordenamento da conduta humana. Seu objetivo é implementar a segurança e permitir a 
efetivação da justiça, buscando a racionalidade nas decisões pertinentes às relações intersubjetivas, notadamente naquelas em que há conflitos de 
interesses. Por seu turno, uma crise no sistema jurídico-penal tem sido visualizada, diante do não cumprimento efetivo do papel no ordenamento 
brasileiro. Por conseguinte, uma importante resposta vem sendo desenvolvida diante do estudo da argumentação jurídica, exigindo-se uma 
racionalidade, que até início do século XX, era perseguida por meio da institucionalização de regras jurídicas que estabelecem obrigações, permissões 
e proibições através da descrição de uma conduta. Nesse ponto, a implementação da Justiça Restaurativa no Brasil representa a oportunidade de uma 
Justiça Criminal mais democrática, que opere real transformação, abrindo caminho para a nova forma de promoção dos direitos humanos e da 
cidadania, da inclusão e da paz social com dignidade.

E-mail: arkeleysouza@gmail.com

Aluno: Layze Nyama Terto Bastos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título DIREITO DA INCLUSÃO E A PROTEÇÃO DA PESSOA AUTISTA

Docente orientador: Leonardo Oliveira Freire

RESUMO
O presente estudo tem como foco a produção de conteúdo científico relacionado à inclusão da pessoa com deficiência autista. O autismo é um 
transtorno de desenvolvimento grave, que prejudica a capacidade de um indivíduo se comunicar e interagir com outras pessoas. O Transtorno do 
Espectro Autista teve sua descoberta há pouco tempo na história das psicopatologias do desenvolvimento. Inicialmente foi considerado pelo 
psicanalista Bruno Bettelheim, como uma doença relacional, com o foco do problema na relação diática, mãe bebê, originando a expressão “mãe 
geladeira”, e sua causa associada a fatores ambientais. Porém, na atualidade, considera-se o autismo como de ordem multifatorial, com etiologias 
variadas e de origem neurológica.  O estudo do psiquiatra austríaco, Leo Kanner, residente nos Estados Unidos, médico do departamento de 
psiquiatria infantil do Hospital Johns Hopkins, que publicou, por volta de 1943 o artigo intitulado: Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo. Neste 
artigo, descreve o caso de onze crianças com quadro de autismo severo, marcado por características de obsessividade, estereotipias e ecolalia bem 
acentuados. Outro traço importante percebido por Kanner em seu estudo foi que o distúrbio afeta a interação da criança com seu ambiente, e pessoas 
desde o início de sua vida. Esta deficiência faz parte de um espectro de condições que limitam habilidades, interações sociais, comportamentos, a fala 
e comunicação não-verbal. Trata-se de uma condição geral para um grupo de desordens no desenvolvimento cerebral. A pesquisa acadêmica parte da 
sobredita compreensão e será formulada por meio do amparo legal da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 (Lei Brasileira da Inclusão), e da Lei 12.764, 
de 27 de dezembro de 2012 (Lei Berenice Piano), para produzir repositório e conteúdo jurídico que leve ao esclarecimento e ao empoderamento às 
pessoas com deficiência, aos seus familiares e à sociedade em uma cultura inclusiva. Neste sentido, através da compreensão sobre a deficiência e suas 
especificidades atrelada ao conteúdo jurídico propõe-se o empoderamento dos autistas e seus familiares, por meio da compreensão das leis e a 
formação dos estudantes e dos profissionais das diversas áreas do saber, sobretudo dos alunos e dos operadores do direito como verdadeiros 
promotores da inclusão das pessoas que se inserem no espectro autista.

E-mail: freiredireitos@gmail.com 

Aluno: Geokelle Viana Mederos De Oliveira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Albertina Carla dos Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título O ESTADO DE EXCEÇÃO E A EMERGÊNCIA DO SISTEMA PENAL BRASILEIRO: UMA ANÁLISE CRÍTICA

Docente orientador: Arkeley Xênia Souza da Silva

RESUMO
O Estado democrático de Direito é a forma assumida pela maioria dos Estados atuais. No Brasil, a Constituição da República de 1988 elege esta forma e 
introduz a dignidade humana como valor fundamental, informador e norteador de toda ordem jurídica. Prevê, ainda, direitos e garantias fundamentais 
e diversos mecanismos de efetivação, como a aplicabilidade imediata destes e o controle constitucionalidade de normas. Incluem-se, entre esses 
direitos e garantias, a vedação de penas cruéis, desumanas ou degradantes, erigindo-se o princípio da humanidade das penas, a legalidade, a 
culpabilidade, o devido processo legal, todos eles compondo o modelo garantista brasileiro, que não se identifica plenamente pelo defendido por 
Ferrajoli, mas por este pode ser norteado. Desta feita, o que justifica a existência do Estado e, portanto, os fins perseguidos pelo Direito Penal é a 
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permanente construção de um sistema de controle social que garanta gozo das liberdades democráticas, ou seja, a possibilidade de convivência 
coletiva pela disciplina das relações entre os sujeitos. Diante disso, é essencial primeiramente uma reflexão acerca dos fundamentos do direito de 
punir, tendo como parâmetro o atual contexto político e econômico que envolve o Estado Democrático de Direito, investigando se a função do Estado 
é legítima ou não, se é coerente ou não o discurso apresentado com o objetivo de justificar e legitimar o jus puniendi. O sistema penal que promove 
uma abertura ao estado de exceção, ou seja, que desconsidera a proteção estatal dos indivíduos está relacionado a emergências como o terrorismo, a 
criminalidade organizada, o narcotráfico, a imigração ilegal, entre outras. O objetivo é, portanto, analisar a dinâmica política da sociedade a partir do 
Direito Penal, dialogando com os fenômenos jurídicos e políticos que ocorrem nos Estados constitucionais contemporâneos, dentre eles o Estado o 
Exceção. Para tanto, primeiramente, faz-se-á um estudo sobre a utilização do estado de exceção como paradigma de governo na atualidade, definido 
inicialmente por Giorgio Agamben, como a própria liminaridade do sistema, ou seja, uma zona topológica de indistinção entre norma e realidade, em 
que a própria norma pode ditar a exceção quando desconsidera o indivíduo como dotado de direitos fundamentais constitucionalmente previstos. 
Assim, como referencial metodológico busca-se o pensamento de Giorgio Agamben e Carl Schimtt. Na esfera do Direito Penal do Inimigo, Gunther 
Jakobs, buscando uma reflexão a partir de situações ocorridas no Estado Democrático de Direito Brasileiro.

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

Título SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR

Docente orientador: Liliana Bastos Pereira Santo de Azevêdo Rodrig

RESUMO
O superendividamento justifica-se pela existência das necessidades que o ser humano desconhece que tem. Na verdade, ele surguiu da expansão dos 
mecanismos de produção em massa, amplamente divulgados por meios de comunicação cada vez mais desenvolvidos, incluindo técnicas invasivas, 
que chegam aos consumidores sem estes saírem de casa, oferecendo, inclusive, formas de pagamento parcelado - cujo cálculo não é perceptível (mas 
quem realmente quer saber como ele é feito?) para a aquisição de bens ou serviços inoportunos. Considerando esta realidade, algumas questões 
devem ser colocadas. Qual a obrigação do fornecedor em deixar as vendas mais agressivas de lado, em nome do bem estar social? Qual o dever dos 
bancos ou instituições correlatas em não oferecer financiamento para o consumidor poder melhorar o seu nível de vida? Qual o papel real do 
consumidor final? Partindo destes questionamentos, pretendemos analisar qual a relação entre a informação ou desinformação do consumidor 
relativamente a produtos bancários, por exemplo, empréstimos pessoais, qual o seu nível de responsabilidade no momento de decisão de contratar o 
crédito e qual a sua real necessidade. Haverá afinal apenas um descaso do setor bancário ou uma coresponsabilidade do consumidor levado pela 
sociedade de consumo atual? Por se tratar de um tema universal, é imperioso que se faça, também, um estudo de direito comparado, pesquisando 
não apenas os dados referentes à sociedade brasileira, mas a outros países de referência, para aproximar a problemática e tentar buscar soluções que 
possam combater de forma eficaz o consumo desenfreado e proteger não só o consumidor como as próprias entidades envolvidas contra as crises 
econômicas a que temos assistido nas últimas décadas. O superendividamento da sociedade brasileira é uma realidade dramática que deve ser 
considerada de forma responsável pelo ensino, motivo pelo qual se propõe um Projeto de Iniciação Científica com a presente temática. A investigação 
será qualitativa sobre as representações de endividamento e superendividamento cuja abordagem hipotético-dedutiva dar-se-á por observação 
participante – associa análise documental, observação direta e introspecção, seja do próprio gestor da organização como de seus colaboradores.

E-mail: lisanto@hotmail.com

Aluno: Isabel Cristina Cesário de Souza Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Darlley Dreyka Souza Araujo Pereira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Paulo Pinheiro Dantas Neto Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rafael Araújo Sales Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título TECNOLOGIA E O DIREITO – O AVANÇO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E AS QUESTÕES ÉTICAS NO CONTEXTO DA JUSTIÇA  

Docente orientador: Leonardo Oliveira Freire

RESUMO
A cognição é própria da natureza humana, no entanto a ideia é estender esse processo às máquinas, transformando-as em inteligências artificiais. Em 
outras palavras, as IA’s, são robôs que assim como humanos, possuem capacidade de aprender e de agirem por si mesma, automatizando processos 
repetitivos de forma igual ou melhor que um ser humano. No Brasil há aproximadamente 25 milhões de ações são ajuizadas a cada ano,  o que se 
junta a outros 74 milhões de casos em curso nas diversas instâncias judiciais, somando-se ao final, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, 
quase 100 milhões de processos pendentes de julgamento somente no ano de 2016. Aduz-se a essa informação o fato de que, em média, são 11 anos 
de tramitação antes que o processo alcance a segunda instância, bem como o fato do gasto estimado para manutenção e expansão do aparato 
judicial – somente no ano de 2015 – ter sido de R$79.2 bilhões (JUSTIÇA EM NÚMEROS, 2017). Como forma de solucionar o dilema do sistema jurídico 
avolumado de processos sem eficiência e amplamente burocratizado por processos mecânicos as tecnologias através da autonomia cognitiva das 
máquinas passam a ser consideradas como alternativa ou instrumento de aprimoramento. Nesta medida, no contexto atual do Direito as máquinas 
controladas pelas IA,s estão se inserindo cada vez mais na realidade jurídica . Tal situação que se inicia gera necessidade de reflexão sobre os limites do 
controle dos processos jurídicos em paralelo aos avanços gerados dessa relação entre direito e tecnologia. Os processos tecnológicos nos levam a 
eficiência procedimental mas ao passo que a instrumentalização é importante queda a questão ética como móbil essencial do direito e ao mesmo 
tempo como elemento de qualidade da justiça. Diante disso, a presente pesquisa visa pensar essa antinomia entre avanço tecnológico da inteligência 
artificial inserida no direito e a questão dos limites éticos jurídicos no processo dessa instrumentalização da justiça em sentido amplo.

E-mail: freiredireitos@gmail.com

Aluno: Francisco Luíz Mascena Júnior Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título UMA VISÃO INTERDISCIPLINAR E PRÁTICA DO COMPLIANCE NA ATUALIDADE

Docente orientador: Liliana Bastos Pereira Santo de Azevêdo Rodrig

RESUMO
No contexto atual de crise econômica, no país e no mundo, urge desmistificar temas até então ignorados e fazer uma abordagem cada vez mais 
interdisciplinar na busca por soluções mais eficientes. Estes desafios a que nos propomos não são, de forma alguma, desafios da atualidade. São antes, 
pelo contrário, desafios antigos que têm sido constantemente identificados ao longo da história do país e do mundo. No entanto, a abordagem que 
tem sido feita não é condizente com a atual dinâmica dos mercados que interliga temáticas como, por exemplo, compliance, corporate governance e 
formas de colaboração internacional no combate à corrupção. O direito, enquanto ciência social, não mais é uma ciência isolada das demais áreas e 
deve ser estudado numa dimensão interdisciplinar, conjugando o saber de outras ciências que nos possam ajudar a solucionar problemas ou a trazer 
uma maior efetividade na busca de um melhor aprimoramento das relações sociais. O combate à corrupção, em especial, deve ser enfrentado com 
todas as armas possíveis, em consonância com mecanismos e soluções internacionais efetivas, que possam dar uma maior segurança jurídica à 
coletividade e um maior aproveitamento dos recursos, sejam eles públicos ou privados. Com o objetivo de o aluno adquirir mais conhecimento e 
posicionamento crítico diante de um contexto de (constante) crise econômica, apresenta-se a presente proposta de criação de um Projeto de Iniciação 
Científica em Compliance. Atendendo à demanda de alunos na busca pelo conhecimento científico e aprimoramento profissional, este projeto 
explorará as atualizações nesta área de forma sequencial e sistematizada e proporcionará o desenvolvimento crítico do contexto teórico e prático. A 
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investigação será qualitativa sobre as representações de conformidade e integridade cuja abordagem hipotético-dedutiva dar-se-á por observação 
participante associa análise documental, participação, observação direta e introspecção, seja do próprio gestor da organização como de seus 
colaboradores.

Aluno: Adriana Ferreira Ribeiro Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Mounarte Leitão de Medeiros Brito Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Ramon Isaac Saldanha de Azevedo e Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thauan Miqueias Medeiros de Melo Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação

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

Título ANÁLISE DE DADOS SOCIAIS E FINANCEIROS

Docente orientador: Rodrigo Teixeira Ramos

RESUMO
A sociedade, governo e entidades do mercado geram atualmente uma grande quantidade e variedade de dados que não são facilmente absorvidos e 
analisados pelos cidadãos. Esta é uma preocupação conhecida por todos, mas que nem sempre é resolvida eficientemente pelos serviços públicos de 
informação, e nem acessíveis de maneira simples aos cidadãos. Assim como em outros setores da indústria, é necessário o uso ferramentas 
especialmente preparadas para tal, de forma que toda e qualquer informação  ser encontrada, analisada e utilizada em tempo hábil.  Apesar da 
problemática que envolve a análise de dados ser notória e de haver muita expectativa nesta área, existe ainda um longo o caminho para o 
amadurecimento de tecnologias e para a disseminação do conhecimento associados a ela, o que gera muitas oportunidades e um grande déficit de 
profissionais na área. Tal demanda por profissionais tem se acentuada cada vez mais, demandando profissionais, independentemente de suas 
especializações, que tenham a capacidade compreender, processar, extrair, visualizar e comunicar informações sobre os dados. Neste contexto, este 
projeto de pesquisa pretende auxiliar a disseminação de conhecimento na área de Análise e Visualização de Dados Sociais e Financeiros através das 
seguintes ações: a) capacitação de alunos nas principais disciplinas da área de ciência de dados; b) estudo de tecnologias utilizadas pelo mercado na 
área de ciência de dados e para o desenvolvimento de aplicações de dados para a web; c) estudo sobre o tratamento de dados abertos, considerando 
os dados geralmente disponibilizados pelo governo e pelos principais órgãos financeiros do pais; d) implementação de aplicações de dados para web. 
O estudo de caso compreenderá o desenvolvimento de aplicações que auxiliem os cidadãos a visualizar e compreender a grande quantidade de dados 
públicos fornecido pelo governo, sociedade e órgãos financeiros. O conjunto do conhecimento gerado por esta pesquisa, assim como as soluções 
desenvolvidas por ela, será disponibilizado em um site na internet com livre acesso.

E-mail: rodrigo.teixeira@estacio.br

Aluno: Francisco Bruno Viegas de Macêdo Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Wellington Régis Chagas Queiroz Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Victor Nauan Pinheiro da Silva Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Marcos Célio Câmara Avelino Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de Situação: PIBIC/Voluntário
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2019/2020 - ESTÁCIO PARAÍBA

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título A UTILIZAÇÃO DO KANBAN COMO FERRAMENTA DE GESTÃO UTILIZADA PELO NÚCLEO DE ACESSO E QUALIDADE HOSPITALAR (NAQH)

Docente orientador: ROSÂNGELA GUIMARÃES DE OLIVEIRA

RESUMO
O Kanban é uma ferramenta de gestão visual, que é utilizada para aumentar a efetividade e produtividade, bem como controlar e/ou monitorar 
indicadores e variáveis, definindo tarefas a serem realizadas, que estão sendo realizadas ou que foram realizadas. Em unidades hospitalares faz-se uma 
adaptação do uso da metodologia Kanban, como ferramenta de gestão para o controle do tempo de permanência dos pacientes, gerenciamento de 
leitos, e benefícios proporcionados pelo correto uso desta ferramenta por todos os envolvidos no processo. Diante disso, justifica-se a realização do 
projeto aqui proposto, visto ser o Kanban um forte aliado do Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar – NAQH, nos processos de gestão. O objetivo 
principal será mostrar a importância do Kanban como ferramenta de gestão em unidades hospitalares. Como objetivos secundários, investigar como se 
dá a implantação e implementação do Kanban; identificar os indicadores que podem ser avaliados a partir da utilização do Kanban; e buscar 
experiências exitosas a partir do uso do Kanban. O estudo será do tipo exploratório e descritivo, com abordagem quantitativa e qualitativa, com base 
no método de revisão sistemática da literatura. Serão utilizados artigos e ensaios sobre a temática, pesquisados através do Google Acadêmico, 
Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Rede de Revistas Científicas da América Latina e Caribe, Espanha e Portugal (Redalyc), a Medical Literature 
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). A análise dos artigos 
proporcionará a discussão do conteúdo distribuído em categorias, seguindo as etapas de formulação das questões; localização dos estudos; avaliação e 
seleção dos estudos; análise e síntese e relato dos resultados. Sendo uma revisão sistemática não envolverá seres humanos, não necessitando 
submissão a um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Contudo, serão respeitados os preceitos éticos, ideias e autenticidade dos autores que serão 
mencionados, com alusão e referência aos mesmos.

E-mail: rosangela.oliveira@estacio.br

Aluno: FELIPE EVERTON NUNES Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
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Tecnologia da Informação

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

Título PLATAFORMA DE MAPEAMENTO E COMPARTILHAMENTO DAS BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS 
ELETRÔNICOS

Docente orientador: PEDRO HENRIQUE TOLENTINO DE MELO NOGU

RESUMO
A Revolução Industrial se constituiu num dos capítulos mais importantes da história da humanidade. O mundo depois da era das máquinas deixou de 
ser o mesmo. Nossa geração tem testemunhado um crescimento econômico e um progresso tecnológico sem precedentes, os quais, ao tempo que 
trouxeram benefícios, produziram sérias consequências ambientais e sociais. No decorrer do século XX, a população mundial dobrou de tamanho, 
porém a quantidade de lixo produzida no mesmo período aumentou numa proporção muito maior. As indústrias evoluíram consideravelmente e hoje 
fabricam produtos sequer imagináveis em tempos passados. A área de informática, por exemplo, não era vista tradicionalmente como uma indústria 
poluidora. Porém, o avanço tecnológico acelerado encurtou o ciclo de vida desses equipamentos, gerando lixo tecnológico. A substituição dos 
computadores obsoletos por modelos mais modernos vem gerando um tipo específico de resíduo sólido urbano, denominados resíduos tecnológicos, 
lixo high tech, e-lixo ou resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. As instituições e a sociedade civil devem se preocupar com um novo 
paradigma ambiental, assumindo em seu planejamento a gestão ambiental como instrumento de diretrizes para cumprir ações que eliminem ou 
minimizem os impactos ambientais significativos causados por suas atividades. Os produtos da tecnologia eletrônica contém materiais que podem ser 
reciclados e recuperados, além do mais, estes equipamentos apresentam substâncias poluentes tóxicas e nocivas à saúde humana como os metais 
pesados. A partir disso, justifica-se o desenvolvimento do projeto aqui proposto. Assim, o estudo terá como objetivo central realizar um estudo de 
mapeamento sistemático (mapping study), sob a identificação das boas práticas na gestão de materiais provenientes dos resíduos eletrônicos. O 
projeto será realizado em um prazo de 12 meses, e terá como metodologia a revisão de literatura e a investigação a respeito do Mapeamento 
Sistemático; o desenvolvimento de protocolo de pesquisa; delineamento das questões de pesquisa; definição dos Strings de Busca; critérios de 
inclusão/exclusão; taxonomia; e a busca na literatura de artigos e estudos realizados no tema. O estudo será do tipo investigativo e descritivo, com 
abordagem qualitativa e quantitativa. A análise dos dados será realizada a partir do confronto com a literatura sobre a temática desenvolvida, e os 
dados numéricos pela estatística descritiva.

E-mail: pedro.tolentino@live.estacio.br
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Projeto(s) do curso: Relações Internacionais

Título MEDINDO RELEVÂNCIA PARA PAUTAR A AGENDA REGIONAL: ARGENTINA, BRASIL, CHILE E A DÉCADA PERDIDA DA INTEGRAÇÃO SUL-
AMERICANA (2010-2019)

Docente orientador: Ian Rebouças Batista

RESUMO
Para onde foram as propostas de integração regional sul-americana na atual década? As experiências da integração na região podem ser categorizadas 
em distintas ondas de ideias e propostas que frequentemente refletiam os contextos político e econômico domésticos dos países da região (BATISTA, 
GRANATO, 2017). A partir disso, torna-se um entendimento consolidado na literatura que os governos nacionais utilizam a política regional como um 
instrumento de legitimação de suas agendas internas (PETERSEN, SCHULZ, 2018; ORJUELA, CHENOU, 2018; BATISTA, GRANATO, 2018a). Dessa forma, 
os paradigmas de integração regional seriam períodos de convergência dos governos quanto ao escopo e objetivos da coordenação política à nível 
regional. Velho Regionalismo (décadas de 1960 e 1970), Novo Regionalismo (1990) e Regionalismo Pós-Hegemônico (2000) são as ondas 
costumeiramente tratadas pela literatura. O último desses períodos, entendido como pós-hegemônico ou pós-liberal, emergiu a partir da onda rosa 
sul-americana, quando governos de esquerda e centro-esquerda assumiram o poder em distintos países da região. Suas concepções de integração 
regional apontavam para o concerto político regional e para uma integração profunda, “desde baixo”, propondo a pensá-la a partir do social e cultural, 
em oposição às propostas de integração mobilizadas a partir do econômico e da liberalização comercial do período do Novo Regionalismo (que por sua 
vez refletiam as agendas domésticas dos governos nacionais de liberalização e abertura dos mercados). Dessa maneira, compreendendo o debate e as 
propostas de integração sul-americana como um retrato dos interesses e orientações dos governos nacionais, o presente projeto se propõe a discutir a 
integração regional nos anos 2010 e para isso se constituirá de dois esforços. O primeiro se refere à construção de um Índice de Preponderância 
Regional (IPR) para avaliação dos atores/Estados mais relevantes à nível de América do Sul. O IPR se construirá a partir de três variáveis relevantes 
para indicar preponderância e relevância de um país na região: (i) Capacidades Materiais, conceito caro à teoria neorrealista das relações 
internacionais e que mede, a partir de seis componentes, a força demográfica, econômica e militar de um determinado país (SINGER et al., 1972); (ii) 
PIB per capita, para indicar nível de riqueza do país; e (iii) nível de relações com a China, composto do Investimento Externo Direto chinês no país sobre 
a quantidade de exportações realizadas à China, principal parceiro econômico da região na década. A primeira hipótese do projeto é a de que os países 
que apresentarão melhores valores de IPR para o período 2010-2019 são Argentina, Brasil e Chile (não necessariamente nessa ordem). A elaboração 
do IPR e a aplicação para todos os países sul-americanos testará essa hipótese. O segundo esforço do trabalho será uma análise qualitativa de discurso 
dos três países que apresentarem melhores IPR, já que uma vez identificados os atores mais relevantes, resta agora buscar identificar o que esses 
propõem à agenda. Dessa etapa do estudo, emerge a segunda hipótese: os principais atores regionais do período não estiveram interessados na 
integração regional ou na coordenação de políticas à nível regional, o que se justifica a partir de entraves de organismos existentes, principalmente a 
União das Nações Sul-Americanas (Unasul). Políticas regionais desmobilizadoras e desinteressadas pela integração regional, imprimidas pelos países
com maior relevância para influenciar a região, assim, estariam marcando a década atual.

E-mail: reboucas.ian@gmail.com

Aluno: Emanuel Napoleão Barbosa Sabino Curso do aluno: Relações Internacionais Situação: PIBIC/Voluntário

Título UMA PROJEÇÃO DE PODER EMERGENTE? ESTUDO DA PROJEÇÃO DE FORÇA DOS APARELHOS MILITARES DE BRASIL, CHINA E ÍNDIA


Docente orientador: DEYWISSON RONALDO OLIVEIRA DE SOUZA

RESUMO
O objetivo desse projeto é analisar os novos programas de modernização tecnológica das Forças Armadas do Brasil, China e Índia, criados ou 
reativados a partir de meados dos anos 2000, e identificar se eles criam mecanismos de projeção de poder capazes de produzir uma ordem emergente 
no sistema internacional. Os três casos enfrentam condicionantes 1) regionais/geopolíticos e 2) relacionados à defesa de recursos naturais e 
energéticos essenciais que suscitam a preeminência de um novo aparato militar. Do mesmo modo, Brasília, Pequim e Nova Deli, 3) almejam ambições 
de nível global que podem ser facilitados pela projeção de força. No caso brasileiro, apesar do país possuir naturalmente os requisitos que o colocam 
na posição de nação mais importante da América do Sul (maior economia, extensão territorial e população absoluta), o país mantem um baixo perfil 
militar e enfrenta resistências dos vizinhos quando o assunto é o reconhecimento de sua liderança e o apoio aos seus anseios extracontinentais. O 
reaparelhamento militar também está ligado à necessidade de defesa de importantes recursos naturais e energéticos, como as reservas do pré-sal e as 
potencialidades da Amazônia. Os dois países asiáticos têm em suas dinâmicas regionais os condicionantes do pesado investimento em armas e 
sistemas de armas. A preocupação regional chinesa envolve elementos relacionados com as disputas fronteiriças envolvendo a Índia e o Japão, aquelas 
associadas à soberania do Mar da China Meridional e a presença militar norte-americana no continente. Já a Índia, readequou sua doutrina militar 
para fazer frente às exigências regionais e seu entorno estratégico conturbado, sobretudo no que se refere aos conflitos fronteiriços com o Paquistão, 
a ascensão chinesa e a defesa das vias de importação de combustíveis fósseis. Essas três nações emergentes também investem em novas tecnologias e 
equipamentos de defesa com vistas a concretizarem seus anseios globais: enquanto Brasil e Índia robustecem os mecanismos de projeção de força 
para conseguir uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU, a China está envolvida em uma rivalidade hegemônica com os EUA. Sendo 
assim, esse projeto promove um mapeamento sistemático dos tipos de projeção de força que as novas tecnologias e equipamentos militares dos três 
países promovem e se justifica por ser um estudo inovador que apresenta um conceito de projeção de poder emergente no sistema internacional. Os 
equipamentos e tecnologias militares para análise são: do Brasil, os caças Gripen NG, os novos submarinos convencionais e nucleares, o sistema de 
mísseis e foguetes Astros 2020, Programa de Defesa Cibernética e o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul; da China serão estudados os 
Programas de Mísseis Balísticos antinavio e de Cruzeiro (Míssil DF-21D, SS-N-22, SUNBURN, SS-N27B SIZZLER, e YJ-12), os novos submarinos (Kilo  Class, 
Jin 094, Shang 093 e Yuan 039A) e os caças J-15 e de 5ª geração; da Índia serão analisados os programas de submarinos com mísseis de cruzeiro, os 
novos porta-aviões, os caças (MIG 29-K e Sukhoi Su-30S) e o Programa de Navios Anfíbios de ataque terrestre. A metodologia da pesquisa é qualitativa 
e a técnica utilizada e a bibliográfica-documental. Aderência dos casos ao modelo teórico-analítico será operacionalizada pela identificação dos 
atributos e características de agressão/defesa de cada equipamento ou tecnologia e como esses atributos militares se relacionam com os tipos de 
projeção de poder. A partir dessa análise será possível afirmar qual tipo de projeção de força os países em questão emitem (dissuasão, demonstração 
simbólica, intervenção militar, etc..) e se é possível afirmar que existe um novo tipo de projeção de poder no sistema internacional: uma projeção de 
poder de países emergentes.
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Aluno: Luiz Gonzaga Tawil dos Santos Curso do aluno: Relações Internacionais Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Arshiley Rhayara Ferreira das Neves Curso do aluno: Relações Internacionais Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Bruno de Santana Silva Curso do aluno: Relações Internacionais Situação: PIBIC/Voluntário
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Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título ALTERNATIVAS COMPENSATÓRIAS EM DRENAGEM URBANA EM PONTOS CRÍTICOS DE ALAGAMNETO DA CIDADE DE RECIFE- PE

Docente orientador: ALISSON CAETANO DA SILVA

RESUMO
O problema da urbanização já existe na Região Metropolitana do Recife (RMR), que representa 3% do território do estado e concentra 42% da 
população do estado e mais da metade do PIB estadual (IBGE, 2010). Tal concentração se deu de maneira desordenada e rápida, levando muitos a 
áreas de riscos como morros e áreas ribeirinhas. O problema na cidade do Recife se agrava graças as condições topográficas. O relevo é formado por 
dois grupos: as planícies localizadas na porção Centro-Leste e os morros adjacentes nas porções Norte, Oeste e Sul. A área de planície, no geral, 
apresenta cotas que variam de 0 a 5 m, podendo atingir valores um pouco superiores e até negativos. Por sua vez, os morros formam um arco em 
volta da baixada e têm cotas que variam entre 30 m e 100 m, Cabral et al. (2001). Além da problemática da topografia pode se somar as chuvas 
intensas que chegam a 200 mm em menos de 24 horas entre os meses de maio e agosto e se tratando de uma cidade costeira as marés que na 
preamar podem alcançar 2,70m reduzem drasticamente a descarga dos destinos finais das drenagens existentes. O estudo tem por objetivo identificar 
técnicas compensatórias de drenagem urbana para dois pontos críticos de alagamentos situados na Rua Professor Benedito Monteiro, no Bairro da 
Madalena e na Av. Mal. Mascarenhas de Morais, no Bairro da Imbiribeira em Recife/PE. Para tal meta, serão realizadas as seguintes etapas: 
levantamento de dados que serão coletados em campo ou obtidas por meio da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana (EMLURB), modelagem 
hidrológico-hidráulico com o uso do modelo hidrológico SWMM (StormWater Management Model) desenvolvido pela U. S. EPA (United 
StatesEnviromentalProtectionAgency). Pretende-se verificar as causas dos alagamentos nos ponto estudados, e consequentemente aplicar medidas 
corretivas para atenuar os alagamentos locais, através de simulações de ajustes na rede de drenagem, bacias de retenção e técnicas sustentáveis 
viáveis para a área. Para a realização da pesquisa não haverá a necessidade de recursos financeiros provenientes da Estácio, visto que alguns dados 
serão fornecidos pela EMLURB, outros serão obtidos em sites como o da ANA, INMET. Além disso, o software SWMM que será utilizado na modelagem 
é gratuito.
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Título ESTUDO COM AVALIAÇÃO NO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM PE

Docente orientador: FLAVIA GARRETT AZEVEDO

RESUMO
A construção civil é um dos que mais gera resíduos e se não forem descartados de forma adequada causam impactos ambientais. Este setor, além de 
consumir uma grande quantidade de matéria matéria-prima, está atrelado ao desperdício de materiais e ingerências relacionadas à mão de obra e 
muitas vezes a não disponibilidade de recursos também estão relacionados a tal falta de um plano de obra, ocasionando baixa produtividade.  
Consequências ainda mais graves são evidenciadas pelos inúmeros atrasos no prazo de entrega e até mesmo à falência de projetos e obras. Estudos 
indicam que os projetos mundiais são bem-sucedidos por cumprir suas metas de orçamento, cronograma e qualidade planejadas. A metodologia será 
exploratória, com pesquisa de campo. Serão anotados e registrados com fotos, todo o procedimento de cada empresa e realizando o gerenciamento 
de cada uma delas. Faz necessário um planejamento sustentável no destino e no gerenciamento dos resíduos da construção civil (RCC). Esses rejeitos 
são oriundos de empresas de pequeno, médio e grande porte, prestadoras de serviços de engenharia, órgãos públicos, empreiteiras de obras e pelas 
comunidades. A reciclagem pode gerar uma considerável vantagem econômica em relação pois, faz uma reintrodução de alguma coisa à um 
determinado ciclo. No setor de resíduos sólidos significaria a reintrodução dos resíduos gerados por todos os setores da sociedade no ciclo de 
produção. O presente trabalho, tem como finalidade estudar e mostrar as práticas desenvolvidas no Gerenciamento de Resíduos Sólidos (GRS) da 
construção civil, em algumas empresas na cidade de Recife e região metropolitana que permitirá uma melhor compreensão do ambiente de incertezas 
(trabalho), contribuindo para a sobrevivência organizacional e na implementação de ações numa abordagem de co-responsabilidade e cooperação 
mútuas que se apoiam no Plano Diretor Municipal e os aspectos de uso do solo, sanitários e de saúde pública e promovendo a educação ambiental. 
Neste cenário, faz-se importante a participação do engenheiro e do técnico da área, para a devida observação desta questão por vários ângulos, como 
o da extração de matéria-prima pode ser reduzido com a reciclagem e a reutilização dos próprios resíduos sólidos da construção civil. É possível que 
esta situação torne-se realidade com a reciclagem sistemática, ótima e em larga escala dos resíduos sólidos.
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Título INVESTIGAÇÃO NUMÉRICA DO COMPORTAMENTO DE ESTRUTURAS DE AÇO DURANTE E APÓS O INCÊNDIO

Docente orientador: RENATO GUILHERME DA SILVA PEREIRA

RESUMO
A indústria da construção tem evoluído no âmbito de desenvolver soluções construtivas que sendo mais econômicas e sustentáveis, garantam igual ou 
melhor desempenho estrutural. Nesse sentido, verificou-se nos últimos anos o uso crescente de elementos de Aço Formado a Frio (AFF). A sua 
crescente procura foi motivada pelas vantagens que apresentam quando comparado a outros materiais como o concreto armado, a madeira ou 
mesmo o aço laminado a quente. O comportamento ao fogo deste tipo de elemento caracteriza-se pela degradação das propriedades mecânicas do 
aço em função do aumento de temperatura, fazendo com que estas, apresentem diferenças significativas para altas temperaturas (Craveiro et al., 
2016). As propriedades mecânicas mais afetadas com o aumento de temperatura são a resistência ao escoamento e o módulo de elasticidade do aço 
(Ranawaka e Mahendran, 2009; Kankanamge e Mahendran, 2011, Craveiro et al., 2016). A degradação dessas propriedades influencia a força crítica de 
flambagem dos elementos, podendo levar ao seu escoamento antecipado. Na região das dobras, o aumento de temperatura leva também a redução 
da sua rigidez, pelo que a adição de reforços poderá não ser benéfica na resposta estrutural dos elementos (RODRIGUES, et al., 2014). Neste caso, 
torna-se importante o conhecimento da taxa de degradação das propriedades mecânicas do aço quando submetido a temperaturas elevadas. Para 
realização de modelações numéricas, de modo a obter modelos capazes de reproduzir situações reais de incêndio, é importante fazer uma correta 
caracterização destas propriedades mecânicas. Para isto, a ABNT NBR 14323:2013 e EN 1993-1-2 (2005) permite a aplicação de fatores de redução 
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para as propriedades mecânicas, de modo a ter a sua degradação considerada. A utilização de algum tipo de proteção produzida através de 
revestimentos contra fogo é uma das soluções mais comuns para o aumento da resistência ao fogo para este tipo de aço. Estudos sobre o tema ainda 
são escassos, apesar de alguns trabalhos como Silva (2005) e Gerkeen (2007) abordarem este assunto. Para determinação das temperaturas 
desenvolvidas no perfil com proteção em situação de incêndio, as normas, Europeia EN 1993-1-2 (2005) e Brasileira ABNT NBR 14323:2013, que 
definem as orientações para o projeto de estruturas de aço em situação de incêndio, trazem um método simplificado, porém não definem as 
características térmicas dos materiais de proteção, dificultando a determinação das espessuras para projetos de estruturas de aço em situação de 
incêndio e recomendando normas de ensaio para obtenção destas. A necessidade de estudar os materiais e seu comportamento submetidos em 
situações de incêndio é de extrema importância, pois os problemas nas estruturas podem trazer danos ainda maiores as edificações, além dos 
causados pelo próprio sinistro. Objetivo: analisar o comportamento de estruturas de aço submetidas a situações de incêndio, verificando o 
comportamento dos esforços internos solicitantes e deslocamentos, antes e após a exposição ao fogo.

Aluno: Bruno Henrique Ximenes da Silva Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
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Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título ANÁLISE QUANTIFICA E QUALITATIVA DO SABÃO ARTESANAL PRODUZIDO PELOS ALUNOS DE ENGENHARIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 
ESTÁCIO RECIFE

Docente orientador: FLAVIA GONCALVES DOMINGUES FERREIRA

RESUMO
A reciclagem de resíduos agrícolas e agroindustriais vem ganhando espaço cada vez maior, não simplesmente porque os resíduos representam 
“matérias primas” de baixo custo, mas, principalmente, porque os efeitos da degradação ambiental decorrente de atividades industriais e urbanas 
estão atingindo níveis cada vez mais alarmantes. Vários projetos de reciclagem têm sido bem sucedidos no Brasil e dentre eles destacam-se o 
aproveitamento de papel, plásticos, metais, óleos lubrificantes automotivos e industriais, soro de leite e bagaço de cana. O sabão é comumente 
conhecido como um produto de limpeza, utilizado juntamente com a água para a remoção de impurezas. O óleo não reciclado, descartado 
indevidamente, provoca danos ambientais e sociais graves, tal como o entupimento de caixas de gordura e tubulações da rede de esgotos, o que 
produz uma pressão que contribuirá para a infiltração desse óleo no solo, podendo atingir lençóis freáticos ou gerar um refluxo do esgoto à superfície 
através da própria rede. A contaminação das águas próximas ao local de descarte de um litro de óleo pode infectar cerca de um milhão de litros de 
água, volume correspondente ao que um indivíduo consome durante, aproximadamente, quatorze anos de sua vida. Este estudo tem como objetivo 
utilizar óleo residual proveniente da própria comunidade local e ensinar as técnicas na produção de sabão e derivados, sendo uma alternativa 
sustentável e empreendedora. Através da reciclagem e reaproveitamento do óleo vegetal residual é possível obter subprodutos como o sabão, entre 
outros. O óleo de fritura descartado indevidamente afeta rios e lagos, uma vez que 1 litro de óleo pode contaminar até 20 mil litros de água para que o 
óleo sirva como matéria prima, é preciso seguir alguns procedimentos que devem ser sequenciais, de modo que a produção de produtos oriundos 
deste óleo ocorra adequadamente. O primeiro passo é o acondicionamento, nas residências pode ser utilizado recipientes com capacidades entre 500 
mL e 2000 mL e levados a pontos de coleta. Em estabelecimentos comerciais ou condomínios é indicado a utilização de bombonas (tambores de 
plástico). O sabão é utilizado para remoção de sujeiras como gorduras devido a suas propriedades físico/químicas; obtido através do processo de 
saponificação, que é uma reação química entre um material graxo (óleo vegetal) e uma base (soda cáustica). A metodologia se baseia na coleta do óleo 
residual, atrelado a conscientização a comunidade que o descarte indevido desencadeia contaminação no sistema de esgoto e aumento de pragas 
consequentemente surgimento de doenças. O procedimento experimental, será realizado no laboratório de Química do Centro Universitário Estácio 
Recife. Os testes selecionados e utilizados neste estudo foram baseados nos ensaios empregados na avaliação de sabonetes. Os ensaios 
organolépticos, peso-médio, estabilidade preliminar, e pH foram adaptados do Guia de estabilidade de produtos cosméticos, e Guia de controle de 
qualidade de produtos cosméticos. Os ensaios de perda de massa durante estocagem, perda de massa por amolecimento e formação de rachaduras 
foram baseados nos estudos efetuados por Diez e Carvalho (2000). O teste de resistência à água (CARAZZA et al., 1995), formação de espuma (CHEAH 
e CILLIERS, 2005) foram adotados para referenciar subjetivamente o estado das amostras em estudo. Embora vários trabalhos versam sobre a 
produção de sabão a partir de óleo vegetal residual, não estão reportados ensaios para avaliação da qualidade deste tipo de produto, assim, objetivo 
do presente trabalho se constituiu na proposição de testes laboratoriais para avaliação de sabão produzido com óleo obtido a partir do processo de 
fritura, bem como contribuir com novos estudos que possam implementar outras soluções viáveis na reutilização deste tipo de contaminante 
ambiental.
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Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica

Título ESTUDO DE MODELAGEM MATEMÁTICA NA PRODUÇÃO DE ENERGIA POR BIOMASSAS RESIDUAL

Docente orientador: FLAVIA GARRETT AZEVEDO

RESUMO
A questão da utilização de energias é indispensável no cotidiano. A maioria dos equipamentos quando não utilizam a energia elétrica, se faz necessário 
o uso de pilhas ou baterias. Estão presentes em computadores, relógios, equipamentos médicos tipo marca-passo, telefones, calculadoras, rádios, 
automóveis, etc. Infelizmente conforme a resolução do Conama 257, esse descarte pode ser realizado em lixos domésticos e não direcionadas em 
aterros especiais. A pilha comum ou seca é formada por um cilindro de zinco metálico, que funciona como ânodo, separado das demais espécies 
químicas presentes na pilha por um papel poroso. Dá voltagem de 1,5V, e é extensivamente usada em lanternas, rádios portáteis, gravadores, 
brinquedos, flashes, etc. O cátodo é o eletrodo central. Este, consiste de grafite coberto por uma camada de dióxido de manganês, carvão em pó e 
uma pasta úmida contendo cloreto de amônio e cloreto de zinco. Esta pilha tem caráter ácido, devido a presença de cloreto de amônio. 
Independentemente do tipo da pilha ou bateria, todas elas apresentam substâncias como metais tóxicos, mercúrio, chumbo e cádmio. Esses 
contaminantes, agridem ao ecossistema causando desequilíbrio ambiental. O referido projeto tem como finalidade estudar, os processos de oxidação 
e redução em meios químicos para obtenção de corrente elétrica utilizando rejeito de biomassas. Além disso, as melhores biomassas in- natura ou de 
rejeitos industrias, na produção de energia. Verificar as relações entre eletricidade e a química, isto é, testar as reações no processo de uma pilha com 
materiais orgânicos. A metodologia se baseará no procedimento experimental, cada amostra será preparada em triplicata, as biomassas em estudos 
serão acondicionadas sob temperatura ambiente e a cada intervalo de tempo será verificado as tensões, até a estabilização ou redução da ddp. Os 
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dados serão anotados e plotado no programa Origin para verificação da modelagem matemática e verificação os parâmetros linear Fit com regressão e 
seus ajustes; na viabilidade ou não da biomassa. Este estudo é uma análise mais aprofundada dos processos químicos, não se resumindo apenas a 
execução do experimento. Visa também minimizar os impactos ambientais causados pelos metais pesados e os riscos de doenças decorrentes dos 
principais metais presentes nas pilhas disponíveis no mercado, mesmo sendo relativamente pequeno; os metais pesados têm efeito acumulativo.
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Título ESTUDO DE VIABILIDADE E PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA NA UNIDADE DA ESTÁCIO SAN MARTIN

Docente orientador: GUSTAVO JOSE LUNA FILHO

RESUMO
A geração solar fotovoltaica vem ampliando sua participação na matriz energética o que se deve também a uma crescente preocupação ambiental. 
Uma forte vantagem das mais conhecidas fontes renováveis como a solar fotovoltaica ou eólica, é que não emitem CO2 e gases poluentes, tendo em 
vista que a geração de energia elétrica mundial é feita predominantemente através de combustíveis fósseis, cerca de 59,7% da oferta de Energia 
Mundial, segundo IEA (Agência Internacional de Energia).  Devido a essas vantagens cada vez mais Organizações Internacionais e os Governos dos 
países através de seus Ministérios e Secretarias da área energética têm fornecido subsídios como incentivos a esse tipo de produção energética. Nessa 
situação, as fontes de energia renováveis tornaram-se uma ótima alternativa, adquirindo destaque nas políticas públicas no setor energético, visando 
uma redução da dependência dos produtos derivados de petróleo. Apesar disso, ainda assim, as fontes não renováveis, como o petróleo, ainda 
ocupavam grande destaque na matriz energética mundial, sendo responsáveis por cerca de 76% da energia mundial produzida. O Brasil possui uma 
amplitude de recursos naturais que podem ser utilizados para a geração de energia elétrica. Um exemplo disso é a água, utilizada nas hidrelétricas, 
nosso principal recurso energético. Essa alternativa, entretanto, vem sendo cada vez mais questionada com o passar dos anos, em virtude de seu alto 
custo de implantação acompanhado pelo seu elevado impacto ambiental. A longa estiagem sofrida pelo Brasil recentemente, mostrou que a 
dependências desse tipo de geração pode ser perigosa, haja vista que usinas hidrelétricas nem sempre são capazes de suprir a demanda energética 
brasileira, fazendo com que se recorra às usinas termoelétricas. Porém essas, fazem uso do carvão mineral, um combustível fóssil e uma fonte não 
renovável e não limpa, que causa um grande impacto ambiental, além de encarecer o custo da energia, e afetar até mesmo setores como economia e 
emprego. Os Sistemas Fotovoltaicos, foco desse projeto, que se baseiam no efeito fotovoltaico que converte a radiação solar diretamente em energia 
elétrica, trouxeram muitos benefícios para muitas pessoas, em especial para comunidades remotas onde antes não havia eletricidade. Esses sistemas 
possuem outras aplicações como fonte de geração para pequenas cargas, tais como: sensores, postes de luz, semáforos, sistemas de bombeamento de 
água, carros e barcos. Além disso, o sistema pode ser utilizado como fonte de geração complementar a uma carga que esteja conectada à rede 
elétrica, diminuindo o preço pago à distribuidora de energia local, respaldado por uma recente resolução da ANEEL (Agência Nacional de Energia 
Elétrica), que é o objetivo do nosso projeto a ser apresentado a seguir.
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Título QUALIDADE DA GERAÇÃO ELÉTRICA GERADA EM FUNÇÃO DA ALTA INTERMITÊNCIA DO VENTO 

Docente orientador: GUSTAVO JOSE LUNA FILHO

RESUMO
Com a crescente preocupação ambiental, a geração eólica vem ampliando sua participação na matriz energética, o que, consequentemente, diminui a 
capacidade de regulação da rede elétrica a ela conectada, seja na transmissão ou distribuição de energia, aumentando com isso, a preocupação em 
relação a essa interligação do sistema eólico, pois, devido à intermitência do vento, o qual segue um padrão estocástico, problemas como a variação 
da frequência, potência e tensão são intensificados. No Brasil e em especial no Nordeste, a energia eólica tem se consolidado como uma importante 
fonte para suprir a crescente demanda por eletricidade e o seu principal recurso energético é o vento que é caracterizado como uma fonte de energia 
secundária, pois distribui energia do sol através do escoamento devido às variações de temperatura. Somam-se ainda, os movimentos de rotação da 
terra, formas e tipos de relevo, além das tendências diurnas e sazonais. Devido à necessidade de um novo cenário energético no país e no mundo, com 
foco em fontes limpas de energia, faz-se necessário um estudo relacionado a essas fontes renováveis de energia principalmente na região Nordeste do 
país que é rica nesse potencial energético. Além disso, a introdução de energia eólica em grande escala em uma matriz energética causa enormes 
desafios aos agentes da operação do sistema elétrico e do mercado de energia. Os operadores do sistema elétricos devem gerenciar a incerteza da 
geração eólica, devido a altas variações do vento, quando estabelecem a programação diária de geração. Quanto ao mercado de energia, a energia 
eólica interfere na formação dos preços, bem como nas liquidações das diferenças e na formação das reservas operativas, ou seja, quanto menos 
energia puder ser gerada, maior é o preço. Diversas metodologias com base estatística existem. As mais simples, consistem em assumir que as 
condições meteorológicas não irão mudar nos minutos ou horas à frente. Apesar da simplicidade, a utilização da metodologia baseada apresenta bons 
resultados no curtíssimo prazo, ao redor de 1 hora, mas sua qualidade de previsão deteriora-se rapidamente. Em geral, a persistência é utilizada como 
caso base na avaliação de metodologias mais sofisticadas. O funcionamento de uma turbina eólica envolve vários campos do conhecimento, incluindo 
meteorologia, aerodinâmica, eletricidade, controle, bem como a engenharias civil, mecânica e estrutural. O princípio de funcionamento baseia-se na 
conversão da energia cinética, que é resultante do movimento de rotação causado pela incidência do vento nas pás do rotor da turbina, em energia, 
porém a energia gerada pode ser mínima caso a incidência de vento no local seja baixa, ou seja, um estudo meteorológico não realizado, ou mal 
realizado pode levar a um projeto de um parque eólico a gerar uma quantidade de energia abaixo do esperado. Daí a importância da realização do 
estudo desse projeto de pesquisa de iniciação científica.
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Gestão

Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis

Título CONTABILIDADE GERENCIAL COMO INSTRUMENTO DE APOIO PARA UMA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL: ESTUDO DE CASO NO PRÓ 
CRIANÇA DA ARQUIDIOCESE OLINDA E RECIFE

Docente orientador: Valéria Maria Ribeiro de Sá Pinheiro

RESUMO
O projeto tem como objetivo demonstrar a utilização da contabilidade gerencial como ferramenta de suporte para o controle e desenvolvimento de 
uma entidade sem fins lucrativos. As organizações não governamentais têm um papel fundamental no auxílio e recuperação de pessoas em situação 
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social de risco. A entidade pesquisada é a Arquidiocese de Olinda e Recife, especificadamente o Projeto Movimento Pró-Criança, que é uma entidade 
sem fins lucrativos, vinculada a Igreja Católica cuja finalidade é reduzir as dificuldades vivenciadas pelos jovens carentes da Região Metropolitana da  
Grande Recife, através da realização de trabalhos sociais. O Movimento Pró Criança atende um número significativo de crianças que encontram-se em 
total situação de abandono e miséria. Assim, o movimento tem como foco a transformação dessa realidade, através de ações culturais, esportivas e 
por meio de capacitação pelo ensino de um ofício, como o artesanato. Esta pesquisa buscará desenvolver uma ferramenta para verificar se os 
produtos artesanais produzidos pela entidade têm uma boa margem de contribuição, bem como seu ponto de equilíbrio. A finalidade primordial, é 
contribuir de forma que a entidade não tenha deficit e desenvolva a auto sustentabilidade do projeto social. Para isso, a primeira fase da pesquisa 
desenvolverá uma base teórica abordando a contabilidade gerencial, englobando cálculo do custo dos produtos produzidos, o ponto de equilíbrio e 
mensuração da margem de contribuição. A pesquisa bibliográfica servirá de base para instrumentalização dos dados que serão coletados no estudo de 
caso aplicado na produção artesanal do Projeto Pró-Criança da Arquidiocese de Olinda e Recife. A perspectiva de resultados esperados corresponde a 
aplicação de um método de custeio, mensuração do custo unitário dos produtos, cálculo do ponto de equilíbrio e da margem de contribuição. Assim, o 
projeto terá uma visão clara se sua produção tem ou não um aproveitamento positivo, com capacidade de auto sustentabilidade, podendo corrigir 
possíveis falhas ou desperdícios caso apresente resultado negativo. Lembrando que foco não é produzir resultado na forma de lucro, e sim, uma 
situação superavitária, considerando a natureza social da entidade.
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Título TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: UM ESTUDO COMPARATIVO DOMODELO DE FORMAÇÃO DE PREÇO NA CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PELA UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO E SUA EVOLUÇÃO APÓS REFORMA DO ESTADO

Docente orientador: Valéria Maria Ribeiro de Sá Pinheiro

RESUMO
O presente projeto de pesquisa buscará investigar, na administração pública federal, estadual e municipal, se houve, de fato, redução dos gastos 
públicos, através da evolução da execução da despesa orçamentária na rubrica da terceirização, através do modelo de planilha de custo adotado para 
formação de preço na contratação de tais serviços. Analisará a estrutura de formação de preço utilizada pelas entidades públicas pesquisadas. Buscará 
responder questão sobre o instrumento de contratação de mão de obra terceirizada, se tal instrumento cumpre ou não o seu papel para o qual foi 
criado, ou seja, se reduz de fato os recursos aplicados com despesa de pessoal conforme o princípio da eficiência. Para isso, será realizada uma 
pesquisa documental, onde será utilizado os modelos de planilhas de custos e formação de preços usados pelas três esferas de administração pública 
direta, conforme legislação norteadora pertinente. Nesse instrumento a ser utilizado, buscará instrumentalizar os dados reais de uma licitação para 
contratação de serviços de mão de obra contínua, onde se manterá as variáveis envolvidas constantes (percentuais e valores dos custos), realizando 
apenas a simulação em cada modelo de planilha adotado. Com isso, espera-se verificar o comportamento do gasto orçamentário com serviços 
terceirizados e se o instrumento de formação de preço que embasa os valores globais desses serviços, ao longo do tempo, vem proporcionando ou 
não, redução do custo com mão de obra das atividades meios. Além de procurar incutir no setor público a prática de estudo e de análise de viabilidade 
econômica, este estudo tem, também como intuito, identificar se há algum custo onerando esse tipo de contratação, o que faria com que o Estado não 
seja atinente ao princípio da eficiência e da economicidade. Para tabulação e análises dos dados coletados será utilizado o Microsoft Excel e a 
instituição pública trabalhada será a Universidade Federal de Pernambuco, na esfera federal, Universidade de Pernambuco, na esfera estadual e 
Secretaria da Educação do Recife, esfera municipal. O projeto de pesquisa tem viabilidade econômico-financeira pelo fato de utilizar de pesquisa que 
manuseia livros, papéis, documentos contábeis e programa de elaboração de gráficos e planilhas. A utilização dos itens descritos denota atividades de 
baixo custo, que demanda gastos com papel, tinta, transporte e alimentos para os alunos de ciências contábeis participantes.
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Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título ANÁLISE DOS FATORES DETERMINANTES PARA A SÍNDROME DE BURNOUT EM ENFERMEIROS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA E 
EMERGÊNCIA

Docente orientador: Cynthia Angélica Ramos de Oliveira Dourado   

RESUMO
Considerando o nível de complexidade assistencial e as condições de trabalho como fatores estressores para os enfermeiros, faz-se necessário a 
adoção de intervenções que propiciem uma melhor qualidade de trabalho, de cuidado e, consequentemente, de vida. Desta forma, este estudo 
justifica-se pela necessidade de evidenciar a satisfação e o estresse no trabalho, bem como analisar os fatores determinantes para a síndrome de 
Burnout em enfermeiros de terapia intensiva e emergência, e suas possíveis estratégias de enfrentamento. Nosso intuito, portanto, é revelar aspectos 
que contribuam para a melhoria das condições de trabalho e qualidade de vida, relacionados ao salário, redução da carga horária, valorização 
profissional e divulgação dos fatores que afetam a saúde desses profissionais. Acreditamos que os resultados desta pesquisa poderão contribuir para a 
adoção de medidas de monitoramento e promoção para a saúde dos mesmos, de forma a assumir um compromisso social e político da enfermagem 
perante a sociedade. Objetivos: Analisar os fatores determinantes para a síndrome de burnout em enfermeiros que atuam nas Unidades de Terapia 
Intensiva e Emergências de hospitais de referência da rede estadual de saúde pública do estado de Pernambuco, assim como, determinar a 
prevalência da síndrome de burnout, analisar a satisfação e o estresse, e as condições de ambiente de trabalho e analisar a associação entre a 
satisfação, o estresse e o ambiente de trabalho em relação à síndrome de burnout. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, analítico, com 
abordagem quantitativa. A coleta de dados será desenvolvida através de instrumento semiestruturado para a coleta dos dados sociodemográficos, 
para analisar a satisfação e o estresse no trabalho, os dados serão coletados por meio da Escala de Satisfação no Trabalho (EST) e da Escala de Estresse 
no Trabalho (EET), respectivamente. O Nursing Work Index, será utilizado para analisar as condições de ambiente de trabalho e para determinar a 
prevalência de burnout, será utilizado o questionário Maslach Burnout Inventory (MBI). A pesquisa será realizada no Hospital Geral Otávio de Freitas, 
Hospital Barão de Lucena, Hospital Agamenon Magalhães e Pelópidas Silveira, com os enfermeiros que se encontram no exercício ativo de suas 
funções nos referidos hospitais, distribuídos nos três turnos. Para análise dos dados, serão utilizadas as características estatísticas descritivas como a 
distribuição absoluta e relativa das variáveis quantitativas e medidas de tendência central e de dispersão das variáveis quantitativas, como também 
serão aplicados os testes Kolmogorov-smirnov para avaliar a normalidade das variáveis quantitativas e o teste ANOVA e o Exato de Fisher para os casos 
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em que se aplicam variáveis quantitativas e categóricas, respectivamente e o teste de Mann-Whitney para comparação dos grupos.
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Título ATIVIDADES LÚDICAS, USO DE JOGOS E TECNOLOGIAS COMO INSTRUMENTOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E DE QUALIDADE DE VIDA EM 
IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS

Docente orientador: LENIZANE VANDERLEI CAVALCANTE DA SILVA

RESUMO
O envelhecimento populacional é um fenômeno que ocorre tanto em países desenvolvidos, quanto em desenvolvimento. Uma estimativa da 
Organização Mundial de Saúde para 2050 é que haja 2 bilhões de pessoas com 60 anos ou mais no mundo. Apenas no Brasil, no período de 2001 a 
2011 essa população cresceu de 15,5 milhões para 23,5 milhões, um crescimento considerável. Em 2018 as estatísticas do IBGE estimaram que para 
2030, o número de senescentes ultrapassaria o de crianças de 0 a 14 anos. Além disso, há de se destacar que o número de Instituições de Longa 
Permanência também aumentou para dar suporte a este crescimento. Entre 2007 e 2009 foram localizadas 3.548 instituições no território brasileiro, 
das quais 1.617 declararam ser filantrópicas e conveniadas. Trata-se de uma grande pesquisa, visto ser a única que se dispôs a localizar a totalidade de 
ILPIs por município. Ao se deparar com a crescente de Instituições de longa permanência para idosos e a demanda específica que essa população 
possui, no que diz respeito a saúde e qualidade de vida, justifica-se a exequibilidade do presente projeto. Especialmente por levar em consideração as 
peculiaridades do processo de envelhecimento, as limitações funcionais e cognitivas que o tempo estabelece na vida dos gerontes e as lacunas 
existenciais das Instituições para idosos. Esta última, infelizmente com falhas no modelo de promoção e educação em saúde, e com dificuldades em 
estabelecer rotinas de atividades lúdicas e de movimentação do corpo. Por isso, o projeto vigente tem como finalidade promover qualidade de vida 
através do lúdico, da interação social, melhorando a saúde dos envolvidos nos aspectos cognitivos e funcionais. Além, de claro, aproximar 
Universidade de Comunidade numa parceria e crescimento mútuo. O objetivo do projeto é analisar o efeito da utilização de atividades lúdicas, jogos e 
tecnologias na melhoria da saúde e qualidade de vida de idosos institucionalizados. Trata-se de uma pesquisa de intervenção comunitária, de 
abordagem quantitativa. Em que serão realizadas intervenções com a utilização de jogos e dinâmicas de maneira lúdica, com temática que envolvam 
educação em saúde. As atividades serão realizadas no Abrigo Lar Batista para Ancião, uma Instituição filantrópica, com 40 idosos, que existe há mais 
de 30 anos. Além das intervenções lúdicas, serão aplicados 3 questionários, um de identificação, um de Atividade de vida diária, utilizando para isso o 
Índice de Katz et al. (1963) e o de qualidade de vida whoqol breef. Este último será aplicado em dois momentos específicos: no primeiro encontro 
antes das intervenções, que acontecerão semanalmente e o segundo momento após os gerontes receberem todas as intervenções lúdicas, com a 
finalidade de avaliar se a percepção de qualidade de vida por partes dos senescentes mudou diante das intervenções realizadas por quase um ano pelo 
grupo de Extensão. Acredita-se que os resultados deste estudo serão benéficos para a população-alvo.
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Título BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA O CONSUMO DE MERCADOS PÚBLICOS DO 
RECIFE-PE

Docente orientador: Rodrigo Cesar Abreu de Aquino

RESUMO
Nos últimos anos, vem crescendo na população a preocupação com a segurança alimentar, devido ao aumento de doenças transmitidas por alimentos. 
Nas últimas décadas é possível notar a evolução, quanto às técnicas de conservação e higiene dos alimentos, porém as doenças por eles transmitidas 
têm sido consideradas como um grave problema de saúde pública em escala mundial, sendo os alimentos reconhecidos como o principal vetor das 
enfermidades entéricas agudas. A comercialização de alimentos em vias públicas constitui risco à saúde da população, já que os produtos 
comercializados podem ser facilmente contaminados com microrganismos patogênicos, devido às condições inadequadas do local de preparo e à falta 
de conhecimento sobre técnicas de manipulação higiênica por parte dos comerciantes. A escolha do tema ocorreu devido a necessidade de estudos 
baseados nas boas práticas de comercialização de alimentos prontos para o consumo, considerando que os comerciantes de mercados públicos 
fornecem rotineiramente alimentos para a população, faz-se necessário buscar meios que garantam o acesso da população e manipuladores à 
informação, assegurando efetiva intervenção nos riscos inerentes ao consumo de alimentos de baixa qualidade higiênico-sanitária. O estudo tem como 
objetivo geral avaliar as condições higiênico-sanitárias para a comercialização de alimentos em mercados públicos do Recife - PE, através da orientação 
de comerciantes sobre os riscos envolvidos, buscando reduzir os riscos de exposição da população consumidora destes alimentos. Estudo do tipo 
exploratório, descritivo com abordagem quantitativa, realizado nos principais Mercados públicos da Cidade do Recife - PE, que se enquadrem nos 
critérios de elegibilidade, sendo a amostragem do tipo intencional. Serão incluídos os Mercados Municipais que comercializem alimentos prontos para 
consumo humano; estabelecimentos comerciais físicos (Boxes ou lojas); localizados na Cidade do Recife; circulação livre de pessoas e clientes e com 
comerciantes que aceitaram participar do projeto de capacitação. Serão excluídas as feiras livres, mercados ou comércios privados e comerciantes 
itinerantes / ambulantes. Os dados serão coletados por meio de instrumento de coleta semi-estruturado, tendo como finalidade identificar as Práticas 
realizadas nos mercados públicos. A amostra será composta pelos comerciantes de alimentos dos 15 mercados públicos do Recife-PE. O banco de 
dados será montado e a análise será realizada através de tabelas, utilizando o software Microsoft Office Excel 2013, de forma descritiva para 
caracterização das variáveis, representadas por frequência absoluta (n) e relativa (%). Serão considerados estatisticamente significativos os valores de 
p≤0,05. A pesquisa atende as recomendações da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde - CNS/MS, que fundamenta 
os aspectos com pesquisa em seres humanos.
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Título PERFIL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CÂNCER DIAGNOSTICADAS ATRAVÉS DO PROJETO FIQUE ATENTO: PODE SER CÂNCER NA CIDADE 
DO RECIFE-PE

Docente orientador: HELANA MARIA FERREIRA RENESTO

RESUMO
O câncer na faixa etária infantojuvenil já é considerada a segunda causa de morte entre crianças e adolescentes, perdendo apenas para os óbitos por 
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acidentes e violência. No Brasil são esperados ano de 2018-2019 a incidência de 12.600 casos novos de câncer até os 19 anos no país. As Regiões 
Sudeste e Nordeste apresentariam os maiores números de casos novos, 6.050 e 2.750 respectivamente (REZENDE, 2015; DIAS et al, 2016; INCA, 2018). 
O câncer na criança e no adolescente tem características diferentes do câncer no adulto. Sua origem está ligada a fatores geneticamente herdados ou 
mutações genéticas. Logo, a exposição a fatores carcinogênicos ambientais, como exposição ao sol, tabagismo, ou mesmo, hábitos de vida 
inadequados não interferem com sua origem. O câncer infanto-juvenil geralmente é mais invasivo, apresenta um período de latência menor e maior 
velocidade de crescimento (HADAS; GAETE; PIANOVSKI, 2014). Apesar dos dados alarmantes o câncer infantil tem altas taxas de cura e bom 
prognóstico na maioria dos casos quando o diagnóstico se dá precocemente, em fases iniciais. Nesse contexto, a atenção primária ganha destaque, 
não apenas por ser uma das principais portas de entrada no SUS, mas também por vigiar a saúde da criança, bem como pelo vinculo estabelecido 
entre os profissionais da equipe e suas famílias. Ao considerar essa janela de oportunidade, o Projeto Fique atento: pode ser câncer! busca 
trabalhando desde 2015 a integração entre a atenção básica, porta de entrada da criança no SUS e o serviço especializado em oncologia, com o foco na 
qualificação dos profissionais da equipe (médicos, enfermeiros e equipe de enfermagem, dentistas, e agentes comunitários de saúde) na construção 
de um sólido fluxo para investigação dos sinais de suspeição identificados, reduzindo o tempo entre o primeiro sintoma e a avaliação médica 
especializada. O projeto já capacitou 1380 profissionais da ESF da cidade do Recife-PE. Objetivo: Identificar o perfil de crianças e adolescentes com 
câncer diagnosticadas através do Projeto Fique Atento: pode ser câncer em serviço de referência na cidade do Recife-PE, entre 2015 e 2018. Método: 
Estudo quantitativo do tipo transversal e documental de natureza descritiva, e de caráter retrospectivo. A amostra será composta pelos prontuários 
dos pacientes de casos confirmados de câncer no período de setembro de 2015 a dezembro de 2019, recebidos para investigação através do Projeto 
Fique Atento: pode ser câncer. O projeto foi submetido ao Comitê de Ètica e Pesquisa em Seres Humanos do Centro Universitário Estácio do Recife, 
com CAAE 06177418.8.0000.5640. Resultados Esperados: Espera-se que o projeto tenha alcançado dados satisfatórios com impacto que possa ter 
transformado a realidade do encaminhamento das crianças, quanto ao tempo hábil de encaminhamento, melhor condição clínica a admissão e menor 
tempo entre a suspeita e a chegada ao serviço de referência.
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Título PREVALÊNCIA DA ICTERÍCIA EM RECÉM-NASCIDOS SUBMETIDOS AO CLAMPEAMENTO TARDIO DO CORDÃO UMBILICAL EM UMA 
MATERNIDADE PÚBLICA DE RECIFE

Docente orientador: KELLIDA MOREIRA ALVES FEITOSA

RESUMO
O clampeamento tardio do cordão umbilical é um assunto amplamente discutido na comunidade científica. Caracteriza-se pelo corte do cordão 
umbilical após três minutos de vida ou até cessarem as pulsações do cordão. Como parte das estratégias mundiais para reduzir a anemia ferropriva na 
infância, considera-se a incorporação do clampeamento tardio uma medida eficaz e de baixo custo aos serviços de saúde. No entanto, o momento 
ideal para essa prática ainda permanece controverso, sendo associado ao risco de ocorrência de ictericia neonatal. A icterícia neonatal é uma condição 
clínica, que afeta a saúde do recém-nascido, caracterizada pela coloração amarelada da pele, mucosas e outros órgãos. Objetivo: determinar a 
prevalência de icterícia em recém-nascidos submetidos ao clampeamento tardio do cordão umbilical em uma maternidade pública de Recife. 
Métodos: trata-se de um estudo de corte transversal, descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa, que será realizado de setembro a 
dezembro de 2019 em uma maternidade pública da cidade do Recife. O estudo incluirá mulheres com gestação de risco habitual, parto normal de feto 
único. Os critérios de elegibilidade do estudo incluirão os recém-nascidos de mulheres de gestação de risco habitual; a termo (37 a 42 semanas); parto 
normal; recém-nascido vivo; e Apgar > 7 no primeiro e quinto minutos. Serão excluídos os neonatos com apresentação pélvica e que desenvolveram 
sepse durante o internamento hospitalar. Os dados serão coletados por meio de análise em prontuário do recém-nascido, através da aplicação de um 
formulário estruturado. Os dados serão tabulados em um banco de dados e analisados pelo programa Microssoft Excel 2010, analisados no Programa 
SPSS, versão 2.0, e apresentados em tabelas e gráficos, com suas respectivas estatísticas descritivas. O estudo atenderá às determinações do Conselho 
Nacional de Saúde 466/2012, iniciado somente após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Aspectos Éticos: o estudo atenderá às 
determinações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e será iniciado após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética do Centro 
Universitário Estácio do Recife. Todas as mulheres que concordarem em participar da pesquisa deverão assinar o Termo de Consentimento Livre. Esta 
pesquisa está livre de conflitos de interesse particular ou institucional. Os equipamentos para a pesquisa serão adquiridos com recursos dos próprios 
pesquisadores.
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Título ANTICONCEPCIONAIS: CONHECIMENTO NUNCA É DEMAIS

Docente orientador: Andréa Cristina Apolinário da Silva

RESUMO
A iniciação sexual é um evento marcante na vida de um adolescente. Ao mesmo tempo em que lhe permite adentrar em um mundo de novas 
descobertas, pode inseri-lo em um grupo de vulnerabilidade a doenças sexualmente transmissíveis (DST) e AIDS. Essa inserção pode ter como 
desfecho, também, a ocorrência de gravidez na adolescência, aborto e outros problemas de ordem biológica, socioeconômica e psicológica. Por isso 
abordar esses temas por meio de interação com jogos lúdicos são de suma importância para compreensão dos métodos anticoncepcionais, indo de 
encontro à busca de melhoria na saúde e prevenção de doenças ou gravidez não planejada. Justificativa: A intervenção do ambiente no qual os 
adolescentes se desenvolvem, tanto diz respeito à família como ao ambiente social em que se está inserido, quanto relacionado à imaturidade 
emocional, impulsividade e comportamento desafiador. Resultando em comportamentos de risco, tais como, a iniciação sexual antecipada e a 
inexistência de proteção durante a relação sexual. Os jogos se tornaram uma ferramenta de ensino eficaz, pois facilita o aprendizado e fortalece o 
conhecimento, principalmente numa era em que os jovens estão muito ligados as redes de mídia social. Objetivo: Desenvolvimento e criação de jogos 
lúdicos educativos, visando à educação sexual e o uso correto de métodos contraceptivos, ao público infanto-juvenil. Metodologia: A execução do 
levantamento de dados será determinada pelo ano de publicação de 2000 a 2019. A partir da coleta dos artigos relacionados ao tema proposto, a 
equipe organizará reuniões periódicas para determinar o tipo de jogo, idealização dos jogos, escolha de materiais que serão utilizados para a execução 
e montagem dos jogos educativos. Fundamentação Teórica: O crescimento no desenvolvimento de jogos voltados para a área da saúde com fins 
educativos vem aumentando nos últimos anos.  As expressões lúdicas podem vim a ocorrer não somente em jogos, mas também em tudo aquilo que 
está presente na sociedade em geral como nas artes, na política, nos relacionamentos, organizações. Pois o lúdico é aquilo que se pode divertir, é ideal 
para chamar a atenção e para passar conhecimentos de forma mais prazerosa, onde de uma forma agradável é obtido aprendizado sobre determinado 
assunto tratado.
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Título FORMULAÇÃO DE GEL ANTIMICROBIANO A BASE DE EXTRATO DE BIDENS PILOSA (PICÃO PRETO)

Docente orientador: Alex Lucena de Vasconcelos

RESUMO
Infecção Hospitalar é um importante problema de saúde que afeta milhares de pessoas pelo mundo e possui uma incidência estimada de 10 paciente 
com o mal para cada 100 pacientes hospitalizados, o que gera problemas éticos, jurídicos e sociais, prolongamento do tempo de internação, aumento 
de custos e até óbitos. As condições e processos críticos encontrados em hospitais tem levado a Organização Mundial de Saúde (OMS) a realizar 
periodicamente publicações de portarias e normativas a quais são seguidas pelo Ministério da Saúde brasileiro (MS), sempre com o objetivo de 
controlar e prevenir as infecções hospitalares, dando início à criação da Comissões de Controle de Infecção Hospitalar(CCIH) em todos os hospitais do 
país com intuito de estabelecer processos e controles sobre as taxas de infecções. Neste contexto, um dos protocolos internacionais para controle de 
contaminações é a correta e frequente higienização das mãos dos profissionais antes do contato com paciente. Uma medida simples, de baixo custo e 
complexidade, mas eficaz na redução da morbidade e da mortalidade dos usuários, de tal forma que o MS preconiza que em todo serviço de saúde 
deve-se disponibilizar preparações alcoólicas para fricção antisséptica das mãos em todos seus setores de atendimento. A associação de metabólitos 
secundários vegetais à formulações e protocolos clássicos têm se tornado importante aliado no processo de inovação terapêutica com foco na 
otimização da eficiência de ferramentas de combate à multirresistência em um cenário internacional de busca de antimicrobianos eficazes às novas 
cepas de micro-organismos resistentes disseminados. Assim, este trabalho tem por objetivo desenvolver uma formulação alcoólica em gel à base de 
extrato de Bidens pilosa (picão preto) embasados nas promissoras propriedades antimicrobianas encontradas na literatura científica. A metodologia 
será realizada através de bases bibliográficas e normativas que embasam a coleta e identificação da espécie vegetal, a obtenção de solução extrativa 
padronizada, perfil fitoquímico, obtenção da forma farmacêutica proposta e seu controle de qualidade por meio de análise de características 
organolépticas, propriedades físico-químicas e aspectos microbiológicos. A obtenção da formulação final, tem o intuito de contribuir na competência 
de inovação farmacotécnica fundamentando as bases para estudos futuros que respaldem a utilização.
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Título OTIMIZAÇÃO DE METODOLOGIA ANALÍTICA NA QUANTIFICAÇÃO DE ÁCIDO OXÁLICO PRESENTE EM FOLHAS DE AVHERROA CARAMBOLA L.

Docente orientador: Alex Lucena de Vasconcelos

RESUMO
As plantas medicinais passaram hoje a designar um papel alternativo e coadjuvante às dispendiosas terapias farmacológicas convencionais e devido a 
isto muitas pessoas acabam consumindo-as excessivamente, na maioria dos casos sem o prévio consentimento médico. A identificação errônea das 
espécies de plantas, o diagnóstico incorreto da doença, como também o método de uso particular das plantas, diferentemente do tradicional, pode 
levar a reações adversas, perda do efeito terapêutico e potencialização do seu efeito devido a uma possível superdosagem. Algumas dessas espécies 
vegetais são ricas em ácido oxálico, acumulado nos tecidos vegetais como produto resultante do seu metabolismo sob a forma de oxalato de cálcio, 
como é observado na Averrhoa carambola L, utilizada no tratamento de hipertensão, diabetes e hiperlipidemia, apesar de possuir significativa 
presença de oxalatos acumulados em seus tecidos. Por consequência, deve-se quantificar o teor de ácido oxálico presente nas folhas de Averrhoa 
carambola L através da espectrofotometria UV/ VIS, uma metodologia analítica baseada no princípio da oxidação do permanganato de potássio. 
Espera-se com este projeto, contribuir de forma efetiva no conhecimento acerca das potencialidades tóxicas das plantas medicinais em decorrência da 
quantificação deste metabólito vegetal pouco estimado. O intuito desta pesquisa é lançar as bases metodológicas para que se possa quantificar de 
maneira simples e a baixo custo o ácido oxálico presente em espécies medicinais comumente utilizadas e assim devolver à sociedade o conhecimento 
científico adquirido com relação ao risco do uso indiscriminado das plantas. O projeto proposto contará com os recursos de materiais e equipamentos 
disponíveis nos laboratórios do Centro Universitário Estácio do Recife. O método proposto para determinação do ácido oxálico presente em folhas da 
espécie de interesse, possui o intuito de quantificar de maneira simples e a baixo custo este anti-metabólito presente em espécies medicinais 
comumente utilizadas, capaz de causar efeitos tóxicos. Para isto, contamos com o uso do espectrofotômetro presente no laboratório de química 
orgânica. As soluções necessárias para tratamento da amostra a ser analisada são água destilada, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, permanganato de 
potássio e ácido oxálico (apesar de haver disponibilidade destes solventes no inventário dos laboratórios). Desta forma, pretende-se publicar os 
resultados obtidos, de maneira pioneira, e assim devolver à sociedade o conhecimento científico adquirido com relação ao risco do uso indiscriminado 
das plantas.
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Título PROJETO “E AGORA?”: ELABORAÇÃO DE UMA CARTILHA LÚDICA DE EDUCAÇÃO SOBRE O CONHECIMENTO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS 
COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL NA PREVENÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

Docente orientador: Andréa Cristina Apolinário da Silva

RESUMO
A iniciação sexual é um momento importante na vida das mulheres e vem iniciando cada vez mais no período da adolescência, quando a mulher não 
apresenta maturidade, conhecimento e a autoconfiança necessárias para tomar suas próprias decisões sexuais e reprodutivas. Nesse contexto, 
justifica-se que a informação caracteriza um método de prevenção. A adoção de estratégias educativas através de materiais lúdicos, escrito por 
profissionais de saúde atua como reforço das orientações passadas de maneira verbal. Uma cartilha se torna uma ferramenta de fácil acesso, lúdico e 
explicativo que reforça o conhecimento sobre métodos contraceptivos, sendo uma ferramenta impactante na educação em saúde e na diminuição de 
casos de gravidez na adolescência. A Organização das Nações Unidas (ONU) alertou que em 2017 o índice de gravidez na adolescência no Brasil está 
acima da média latino-americana. Nesses países a taxa de gravidez adolescente é estimada em 65,5 nascimento para cada mil meninas entre 15 e 19 
anos. No Brasil, esse número sobe para 68,4.  Portanto, diante esse cenário, o presente projeto objetiva a elaboração de uma cartilha lúdico de 
educação em saúde sobre métodos contraceptivos como ferramenta educacional na prevenção de gravidez e de doenças sexualmente transmissíveis 
na adolescência. O conhecimento sobre métodos anticoncepcionais, contribui para que os indivíduos escolham o método mais adequado ao seu 
comportamento sexual e às suas condições de saúde, bem como, utilizem o método escolhido de forma correta. Assim, esse conhecimento deve estar 
relacionado à prevenção da gravidez indesejada, aborto provocado, da mortalidade materna e de outros agravos à saúde relacionados a 
morbimortalidade reprodutiva.  A cartilha será elaborada para abranger adolescentes de faixa etária entre 14 a 19 anos, de uma forma que reflita a 
realidade dos adolescentes, a imagem deve ser atrativa, as ilustrações devem seduzir e orientar os jovens, a linguagem deve ser simples objetiva e 
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informativa sobre os temas abordados na cartilha que são os métodos contraceptivos, Doença Sexualmente Transmissível (DST), gravidez na 
adolescência, em forma de histórias fictícias envolvendo problemas-soluções.
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Título INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA EM PESSOAS COM SOBREPESO E OBESIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE

Docente orientador: JUCIANY MEDEIROS ARAUJO

RESUMO
A obesidade é uma doença crônica, multifatorial e constitui um fator de risco ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, tendo como 
consequência a redução da qualidade de vida do indivíduo e até risco aumentado de morte prematura. Frequentemente são observadas altas taxas de 
insucesso no tratamento da obesidade, pela baixa adesão aos programas dietéticos, dificuldade de emagrecimento e precária manutenção dos 
resultados. Entre os fatores que podem dificultar a adesão ao tratamento, destacam-se os problemas pessoais, a ausência de apoio familiar, a falta de 
motivação e os resultados negativos na perda de peso durante o tratamento, que tem demonstrado taxas de desistência de até 80%. A intervenção 
grupal para indivíduos com excesso de peso é uma alternativa viável para auxiliar no controle do peso corporal. A técnica de grupo operativo consiste 
em um trabalho com grupos, cujo objetivo é promover um processo de aprendizagem a partir das interações. O atendimento grupal é uma estratégia 
que visa à troca de vivências entre os participantes do grupo e dá sustentação à fragilidade do participante com relação a seus problemas e angústias 
relacionadas ao quadro de obesidade. Diante deste contexto, o objetivo presente estudo é a implantação de um grupo operativo de controle de peso 
entre indivíduos adultos, que apresentam sobrepeso ou obesidade, atendidos em unidade de saúde da família (USF) para promoção de ações de 
avaliação clínica, antropométrica, bioquímica e reeducação nutricional. O estudo tem caráter extensionista e será desenvolvido pelo Centro 
Universitário da Estácio da Cidade do Recife-PE, em parceria com a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). 
O grupo terá encontros semanais na Unidade Saúde da Família (USF) Ilha de Santa Teresinha no bairro de Santo Amaro, do Distrito Sanitário I (DS-I) da 
cidade do Recife. Amostra será por conveniência e adesão e todos os inseridos no grupo de controle de peso serão convidados a participar. Serão 
incluídos indivíduos com idade acima de 18 anos, com IMC > 25 kg/m², com síndrome metabólica, hipertensão ou diabetes. Serão excluídos indivíduos 
com grave dificuldade de mobilidade, indivíduos com deficiência mental e pacientes psiquiátricos com dificuldade de interação em grupo. O projeto 
possui 5 etapas: a) convocação de usuários; b) construção do grupo operativos; c) avaliação pré-intervenção; d) Intervenção terapêutica educativa 
nutricional; e) avaliação contínua. Todos serão informados sobre os objetivos do estudo e aplicação dos instrumentos de avaliação (formulados de 
entrevistas e de coleta de dados clínicos em prontuários). Todos assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes de participarem, assim 
como, todos os procedimentos adotados neste estudo atenderão às normas da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde para pesquisas em 
seres humanos.

E-mail: juciany_medeiros@msn.com

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

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

Título SOBREVIVENTES DE CÂNCER DE MAMA: PERFIL NUTRICIONAL E AVALIAÇÃO DA FORÇA DE PREENSÃO MANUAL E DA QUALIDADE DE VIDA

Docente orientador: Natália Fernandes dos Santos

RESUMO
O câncer de mama é o tumor mais prevalentes em mulheres, repercutindo em sequelas físicas e emocionais para mulher afetada. Devido a maior 
eficácia do diagnóstico precoce e ao avanço no tratamento observa-se aumento nos casos das sobreviventes de câncer de mama. Objetivo: Avaliar o 
estado nutricional de pacientes sobreviventes de câncer de mama no Hospital de Câncer de Pernambuco e os fatores associados. Justificativa: Esse 
estudo justifica-se devido à escassez de estudos que avaliaram o estado nutricional, a qualidade de vida e a força de preensão manual em 
sobreviventes de câncer de mama. O conhecimento do perfil nutricional é essencial nas mulheres sobreviventes de câncer de mama visto que o 
excesso de peso é considerado um importante fator de risco para ocorrência e recidiva do câncer de mama. Compreender o impacto que o tratamento 
cirúrgico causa em relação à força muscular de preensão palmar e diminuição da funcionalidade do membro superior afetado permitirá definir as 
estratégias de atuação do nutricionista no decorrer da reabilitação. Considerando as sequelas físicas e emocionais ocasionadas pelo tratamento, é 
essencial compreender como as mulheres avaliam o impacto que o câncer gerou em suas vidas. A avaliação da qualidade de vida poderá dimensionar 
aspectos subjetivos do processo de lidar com o tratamento, relacionados com os domínios físico, social, psicológico e espiritual. Metodologia: Este 
estudo apresenta caráter transversal, descritivo e analítico que será realizado no Hospital de Câncer de Pernambuco no Espaço Renascer no período de 
agosto de 2019 a maio de 2019. A amostra será por conveniência, e composta por todos as pacientes atendidas no Espaço do hospital, que já tiveram 
câncer de mama, realizaram mastectomia e que preencham os critérios de elegibilidade. Os dados serão obtidos por meio de entrevistas social, 
avaliação antropométrica. Os pacientes serão avaliados pelas medidas de peso, altura, circunferência da cintura, circunferência do pescoço. A força de 
preensão palmar foi mensurada pelo dinamômetro JAMAR, devendo ser realizadas três medições em cada membro, alternadamente, e anotado o 
maior valor de cada um. A qualidade de vida será avaliada pelo instrumento Quality of Life Cancer-Survivor (QOL-CS). Este instrumento já traduzido 
para o português e validado para população brasileira, avalia a qualidade de vida especificamente em pós tratamento de câncer. Resultados 
esperados: A prevalência de excesso de peso poderá ser elevada, e associada a pior condição social, baixa força de preensão manual e pior pontuação 
no questionário de qualidade de vida.

E-mail: natalia.fernandes@estacio.br

Aluno: Millena da Silva Souza Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Aluno: Geovana Cristina da Silva Oliveira Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES
Aluno: Rodrigo Ruan Felix de Morais Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES
Aluno: Joyce Oliveira de Carvalho Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título AS FACES DO ABORTO PREVISTO EM LEI NUM PORTAL DE IMPRENSA DIGITAL: UM ESTUDO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE ABORTO 
PREVISTO EM LEI NA IMPRENSA VIRTUAL PERNAMBUCANA DE JANEIRO DE 2014 À JANEIRO  DE 2019

Docente orientador: Flávio Romero Pedrosa de Almeida Júnior

RESUMO
No Brasil, assiste-se um processo de fragilidade social que impõe a mulher uma condição de insegurança e de pouca representatividade. Percebe-se 
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crescentemente situações de violências contra à mulher, onde destaca-se a sexual, caracterizando aumento nos registros epidemiológicos e de 
segurança pública sobre este fenômeno. No agravo disso, algumas mulheres engravidam e desejam realizar a interrupção desta gravidez, procurando 
centros hospitalares para abortamento. De maneira similar às grandes regiões brasileiras, Recife apresenta incidência elevada desse fenômeno o que 
provoca uma série de discussões e formulações de diretrizes políticas para acolher às demandas especificas das mulheres, e neste contexto, o 
abortamento previsto em lei é uma pauta recorrente e veiculado na imprensa. Desse modo, como poderíamos pensar no modo como está sendo 
abordado o tema do aborto previsto em lei pela imprensa pernambucana? Como a imprensa tem discutido no social as noções sobre corpos femininos 
sexualizados e oprimidos pelo machismo? Diante disso, poderíamos inferir que há uma relação muito pertinente entre o modo com as representações 
sociais sobre aborto previsto em lei tem interferido no modo de operar políticas públicas e fazer técnico no acolhimento a mulheres vítimas de 
estupro? Para entender esse fenômeno expresso na produção jornalística digital, a Teoria das Representações Sociais, mostra-se como uma 
abordagem pertinente para leitura desse processo.  Criada por Serge Moscovici, teórico nascido na Romênia, de origem judia Serge teve uma infância 
fragilizada e cheia de limitações, sendo obrigado a trabalhar em uma fábrica como operário e depois abandonando sua terra natal se dedicou ao 
estudo da psicologia na França e doutorou-se cuja tese intitulou de: “La Psychanalyse, son image et son public”(1961) na qual busca compreender o 
processo de transformação do conhecimento científico em conhecimento do senso comum considerando a dinâmica das relações sociais. Tendo em 
vista toda essa problemática, o objetivo geral desse projeto é investigar a partir da análise documental quais as Representações Sociais sobre estupro   
a partir dos conteúdos publicado no período de janeiro de 2014 a janeiro de 2019 no jornal mais antigo de Pernambuco em sua versão on line. No 
intuito de fomentar o entendimento da dinâmica de execução de políticas públicas voltadas ao cuidado da mulher e contribuir com grupos de 
processos de trabalho sobre mulher e seu corpo. Para análise da dados, Será usado o método de análise documental, elaborando um corpus 
semântico  interpretado com auxílio da  análise temática de conteúdo de Bardin (1979).

Aluno: Amanda Lima da  Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Jennyfer Pereira Gonçalves de Assis Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Guilherme Henrique Sandes da Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Deyvison Ferreira Sobrinho Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título FEMINISMO E EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS SOBRE IGUALDADE DE GÊERO NAS ESCOLAS, ENTRE 2003 A 2014

Docente orientador: ANNA KARINA GONÇALVES XAVIER

RESUMO
A partir da década de 80, o Brasil começou a se transformar politicamente devido a redemocratização do país. E, desde então, o movimento feminista 
galgou espaços nunca antes alcançados na história nacional. Um dos ganhos foi a eleição de mulheres em Assembleias Legislativas e na Constituição 
Federal de 1988, estar presente a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Já na década de 90, documentos como os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, legitimaram a necessidade de se trabalhar as questões de gênero, pauta feminista desde os anos de 1980, quando incluiu este, como um 
dos temas transversais a serem trabalhados em todos os níveis de ensino, fundamental I, fundamental II e médio. A partir de então, professores e 
professoras tiveram que iniciar essa temática em suas salas de aula, cuja metodologia é muito variada. E este cenário foi reforçado quando em 2003, 
criou-se a Secretária de Política para Mulheres.  Em 2007, o Ministério da Educação e do Desporto, iniciou um processo de formação contínua para 
educadores e educadoras das escolas públicas estaduais, versando sobre Ética e cidadania: construindo valores humanos na escola, no qual as 
questões dos direitos e de gênero foram contempladas, buscando contribuir para mudanças no que se refere à educação em direitos humanos e 
sensibilidade à questão de gênero. No entanto o trabalho docente feminino, além de ser um processo regulador produzido pelo sistema capitalista, 
encontra-se engendrado uma heteronormatização, no qual valoriza-se o masculino, acentuando-se controle via sistema social, sobre a vida das 
mulheres. E tal situação pode ser uma das explicações para a insensibilidade de educadores e educadoras a respeito da questão de gênero. Além do 
fato de os cursos de formação de educadores/as não abordarem a temática. A profissão magistério de certo modo discrimina a mulher, na medida que 
não proporciona a reflexão necessária acerca da questão do “ser mulher” e da questão de gênero Sendo assim, o objetivo deste projeto de pesquisa, 
visa analisar as práticas docentes, quanto a questão de gênero, através das teses e dissertações da CAPES, no período de 2003 à 2014. Será uma 
pesquisa qualitativa de natureza bibliográfica exploratória-descritiva, cujo instrumento será por mecanismo de metabusca, através do BDTD em 
procura avançada. Para analisar os dados, será utilizada a análise temática (BARDIN, 1977).
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Aluno: Tuany Lorena Ferreira Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Arthur Silva de Andrade Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Renato Maciel dos Santos Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lúcia Talita Santos de Lima Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação

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

Título ROBÓTICA MÓVEL

Docente orientador: RAPHAEL CANDIDO BRITO

RESUMO
Um robô móvel, dispositivo automático que é capaz de se movimentar e interagir em um ambiente definido, está sendo cada vez mais utilizado em 
Instituições de Ensino, privadas e públicas, como objeto de estudo e pesquisa motivacional nos mais variados graus de ensino – Fundamental a Pós-
graduação. Assim, além de aumentar bastante a motivação dos alunos ao se
falar de robótica, o estudante também põe em prática vários conceitos adquiridos na graduação, e, por fim, um conhecimento complementar é 
proporcionado ao estudante, que agrega um grande diferencial para a formação profissional do discente. Montar um laboratório de robótica básica 
para estudantes dos cursos de tecnologia da informação e/ou engenharia é essencial para que iniciações científicas como esta possam ser 
desenvolvidas. Além disso, como todos estão rodeados de tecnologia, independentemente da área em questão, projetos das mais variadas áreas de 
estudo, que envolvam robótica, poderão ser realizados no laboratório de robótica da Estácio Recife. Espera-se que em uma primeira fase de 
implementação do laboratório, uma equipe de quatro alunos seja selecionada, através deste projeto de iniciação científica. Esta equipe poderá 
divulgar e compartilhar com a comunidade acadêmica os conhecimentos gerados, através exibições dos robôs programados pela própria equipe 
dependendo do estágio de construção desses robôs. Para o primeiro ano deste projeto está prevista a construção de robôs móveis seguidores de 
linha, que, superficialmente, são robôs pré-programados cuja função é: através da leitura de sensores, detectar onde existe um caminho em uma 
superfície (uma linha, muitas vezes feita com fita isolante) e seguir este caminho de maneira autônoma, sem a ajuda humana. Em uma etapa 
subsequente do laboratório (outro projeto de iniciação científica), espera-se treinar uma equipe de novamente quatro alunos para participar de 
competições variadas (regionais e nacionais) ligadas à robótica que possuírem a categoria de seguidores de linha. Para este projeto  subsequente, que 
seria realizado no período de 2020-2021, peças e equipamentos profissionais precisariam ser adquiridos para o laboratório que está sendo 
apresentado no projeto atual.
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Aluno: Jefferson Ryan Cabral da Silva Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de Situação: PIBIC/IES
Aluno: Graciele Xavier do Nascimento Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de Situação: PIBIC/IES

Aluno: Edilson da Silva Braga Júnior Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de Situação: PIBIC/IES
Aluno: João Victor Claudino da Silva Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Ciência da Computação

Título CRIAÇÃO DE TIME DE PROGRAMAÇÃO

Docente orientador: PAULO HENRIQUE EPIFANIO DE OLIVEIRA

RESUMO
Um dos grandes desafios de qualquer curso é motivar seus alunos a se engajarem em aprender. Atualmente, uma das metodologias utilizadas nesse 
contexto chama-se gamificação (gamification).  Este termo trata do uso de técnicas de jogos, para cativar pessoas por intermédio de desafios
constantes e bonificações. A competição também se apresenta como um grande fator motivacional para a melhoria na formação acadêmica. Não é à 
toa, que nos últimos anos, inúmeros programas de competição de conhecimento foram criados, e, despertaram nos alunos, o interesse em formar 
times para competir, tanto a nível do ensino médio, quanto no ensino superior.  Alguns exemplos das competições mais conhecidas são as olimpíadas 
de conhecimentos como português, matemática, biologia, física, química e etc. Na área de tecnologia de informação não é diferente, e existem vários 
tipos de competições tanto nacionais quanto internacionais. Alguns exemplos são competições para desenvolvimento de hardware, de softwares, de 
aplicativos, de robótica, e de programação. Este projeto trata do desafio de montar, preparar e enviar uma equipe de programação para participar de 
Hackathons (maratonas de programação), de torneios regionais, e quem sabe nacionais ou internacionais. A ideia é escolher uma ou duas 
competições, e utilizando provas passadas destas competições, realizar uma preparação da equipe para tal desafio. O projeto deverá ser executado 
por quatro alunos, e cada um terá um conjunto de problemas a serem tratados. Os resultados dos estudos serão compartilhados com todos os 
membros da equipe, para o fortalecimento da equipe em si como um conjunto coeso. Espera-se que o projeto atraia outros alunos, que possam se 
integrar o time oficial, e todos juntos, formem um grande time. Espera-se que os membros da equipe sejam multiplicadores, de maneira que o time de 
programação sempre seja renovado (em termos de equipe), mesmo quando o tempo do projeto esteja concluído. Apesar de a curto prazo, não se 
enxergar uma correlação direta com um tema de TCC, espera-se que os frutos deste trabalho, que será árduo e demandará muita dedicação, possa sim 
gerar temas muito interessantes para os projetos de TCC de todos os membros da equipe.
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Aluno: Manoel Meseque Teixeira da Silva Curso do aluno: Ciência da Computação Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Samuel Oliveira Bittencourt Curso do aluno: Ciência da Computação Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Adilson Adriano de Matos Júnior Curso do aluno: Ciência da Computação Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Victor Filipe Gomes de Assunção Curso do aluno: Ciência da Computação Situação: PIBIC/Voluntário

Título DESENVOLVIMENTO DE UMA BENGALA DIGITAL PARA DEFICIENTES VISUAIS DE BAIXO CUSTO BASEADA EM SENSORES

Docente orientador: Teresa Rachel de Arruda Pernambuco

RESUMO
Diferente daqueles que já nasceram com a deficiência, pessoas que, de alguma forma passaram a ter algum tipo de deficiência visual, principalmente 
em uma idade mais avançada, tem uma dificuldade maior em utilizar os outros sentidos para se orientar na região em que se encontram. Este 
documento apresenta um projeto que irá abordar o estudo e o desenvolvimento de uma bengala eletrônica, onde o diferencial será o seu baixo custo. 
Para o deficiente visual, o uso dos outros sentidos se torna de extrema necessidade para a prática da orientação e mobilidade. Como as pessoas que 
adquirem a deficiência em algum ponto de sua vida, elas tendem a ter uma maior dificuldade em aceitar, acostumar e compreender o ambiente ao seu 
redor, portanto é muito importante a inclusão das tecnologias, como bengalas e técnicas para melhor adapta-los ao seu novo estilo de vida. O projeto 
visa facilitar e trazer uma nova forma de locomoção com mais segurança e conforto aos portadores dessa deficiência. Assim o resultado desses 
recursos também irá trazer uma melhor qualidade de vida aos deficientes visuais. A bengala utiliza ondas ultrassônicas para identificar obstáculos 
acima e abaixo da cintura do deficiente, impedindo que o mesmo tenha problemas de colisão com objetos presentes nestas posições quando da sua 
locomoção. Com base nesse problema o que os deficientes vivenciam, este presente trabalho tem como objetivo criar o protótipo de uma Bengala 
Eletrônica que fará uso de tecnologias (Open-Source) com o objetivo de reduzir o seu custo e proporcionar um grau de confiança em seu uso que 
permita ao deficiente uma melhor qualidade de acesso. Este trabalho será realizado através de referencial teórico e pesquisas de ação. Com o 
conhecimento da programação, e alguns outros conceitos que foram adquiridos no curso, é possível o desenvolvimento de um módulo sensorial de 
baixo custo que dará a possibilidade de que um maior número de deficientes visuais obtenha tais melhorias na área de mobilidade, sabendo que 
grande parte das tecnologias que garantem bom grau de mobilidade possuem custo inacessível à maioria da população. Para a instituição, o projeto 
justifica, pois, fornecerá uma melhoria para os deficientes, e poderá tratar grande visibilidade, ao mesmo tempo desenvolver uma pesquisa científica 
aplicada a um problema real. Para a criação e desenvolvimento será utilizado a Linguagem de programação C, onde iremos gerar o código que é 
armazenado e executado no Arduino. Além disso, utilizaremos o Ambiente de Desenvolvimento Integrado, em outras palavras IDE (Integrated 
Development Environment), oferecendo diversos recursos e linguagem didática para o crescimento dos alunos que nele estarão envolvidos, ampliando 
assim os conhecimentos em suas formações.

E-mail: CHELLPE@HOTMAIL.COM

Aluno: Samuel Isaac de Melo Magalhães Curso do aluno: Ciência da Computação Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Camila Cabral Pontes Curso do aluno: Ciência da Computação Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rafael Fernandes de Oliveira Curso do aluno: Ciência da Computação Situação: PIBIC/Voluntário

Título UMA PROPOSTA PARA GESTÃO DE PROCESSOS APLICADO NA ABORDAGEM PBL NO ENSINO APRENDIZAGEM PARA ALUNOS DE TI

Docente orientador: Ana Claudia Monte de Andrade

RESUMO
Diante da demanda da área da Engenharia de Software por soluções que contribuam de fato com as organizações modernas, a busca por profissionais 
capacitados por meio de experiências práticas cresce dia após dia. Neste cenário, o processo de aprendizagem do ensino tradicional tem 
consequências desastrosas, onde o aprendiz é submetido à informação de conceitos e fundamentos teóricos com pouca prática na resolução de 
problemas. Quando submetido a uma realidade diferente da teoria, o profissional não sabe como agir. Com o objetivo de atacar este problema, 
métodos de ensino e aprendizagem centrados no aluno, tal como o método Problem Based Learning ou PBL, têm surgido no ensino superior como 
forma de apoiar as mudanças dos processos de ensinar e aprender, alinhada às novas exigências do  mercado de trabalho e redefinição dos papéis dos 
envolvidos no processo educacional. Por ser uma abordagem essencialmente orientada a processos, a adoção de PBL impõe grandes desafios, 
especialmente quanto à gestão do processo de ensino e aprendizagem. Uma metodologia PBL efetiva é fortemente orientada a processos, uma vez 
que a abordagem precisa ser planejada para garantir que teoria e prática andarão juntas e alinhadas. Com o objetivo de gerenciar as atividades de um 
processo de ensino e aprendizagem baseado em PBL, será utilizado o modelo clássico de gestão, o cliclo PDCA (Plan, Do, Check e Action) de Demming 
WALTON (1992), considerando sua importância na área de Gestão de Processos. Adicionalmente, como abordagem para garantir melhorias do 
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processo, foi utilizada a abordagem BPM – Business Process Management, disciplinado para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, 
monitorar, controlar e melhorar processos de negócio, automatizados ou não, para alcançar resultados consistentes e alinhados com os objetivos 
estratégicos da organização. Neste contexto, este trabalho propõe a definição de processo de Planejamento, Execução, Verificação e Ação para 
implantar a metodologia PBL em qualquer curso ou disciplina, modelada em BPM.

Aluno: Lucyflavia Alves Dos Santos Curso do aluno: Ciência da Computação Situação: PIBIC/IES
Aluno: Fernanda Pereira dos Santos Curso do aluno: Ciência da Computação Situação: PIBIC/IES
Aluno: Maxwell Bezerra de Lima Curso do aluno: Ciência da Computação Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação

Título ALOCAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALAS COMO UM PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO NÚMERICA

Docente orientador: ANDRE KUNIO DE OLIVEIRA TIBA

RESUMO
A alocação de docentes e de salas de aula, é uma tarefa realizada todo inicio de semestre. Devido a quantidade de possibilidades de configurações de 
alocação, assim como vários tipos de restrições, tais como: dias em que um docente pode dar aula, disciplinas que o docente pode lecionar, carga 
horária mínima e/ou máxima que o docente pode assumir, custo docente, capacidade da sala, local da sala (térreo ou não), tipo da sala (laboratórios 
diversos, ou apenas sala de aulas teóricas), entre outros. Encontrar uma solução para o problema torna-se tão mais difícil, quanto maior for o número 
de salas de aulas, o número de docentes e a quantidade de disciplinas lecionadas. Sua realização de forma manual é algo ainda mais complicado e 
desgastante para a equipe que o realiza, que precisa literalmente “quebrar a cabeça” tentando achar uma solução. Na literatura, este tipo de 
problema é conhecido como um problema de otimização combinatória. A quantidade de soluções possíveis escala de forma exponencial com a 
dimensão do problema, o que torna a busca por soluções em um tempo finito, um grande desafio. Métodos analíticos são inviáveis para este tipo de 
problema, e apenas os métodos de otimização numérica são capazes de apresentar soluções que não violem o conjunto de restrições pré estabalecido 
pelo problema. O projeto propõe estudar o problema de alocação de sala e docentes. Usando para isso, duas heurísticas de busca de soluções: 
Computação Evolucionária (CE) e Enxame Inteligente de Partículas (EIP), ou simplesmente Enxame de Partículas (EP). Tais metodologias, inspiradas nos 
conceitos de genética (CEs) e de deslocamento de grupos de animais (EIPs), são capazes de apresentar um conjunto de soluções válidas (as 
configurações de alocações), em um tempo finito. O projeto será executado por dois alunos, um que utilizará a abordagem de CE, e o outro que 
utilizará EIP. Os alunos deverão endender as particularidades da alocação de docentes da unidade de ensino, para então elaborarem um documento 
de requisitos único, definindo os escopos dos códigos e do projeto. Os resultados das metodologias poderão ser comparadas, visto que as entradas e 
as saídas dos dois programas serão idênticos. Espera-se, que o trabalho do projeto possa ser desmembrado, expandido e transformado em projetos de 
TCC, para ambos os alunos.

E-mail: ANDRETIBA@GMAIL.COM

Aluno: Rafael Vitor da Silva Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Evellyn Silva Ferreira Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título A LEI DO FEMINICÍDIO: CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL

Docente orientador: Fabiana Zacarias

RESUMO
Esta pesquisa traz como tema o Feminicídio, termo usado para denominar assassinatos de mulheres cometidos especificamente em razão do gênero, 
ou seja, quando a vítima é morta justamente por ser mulher. Trata-se da expressão fatal das diversas violências que podem atingir as mulheres em 
sociedades marcadas pela desigualdade de poder entre os gêneros masculinos e feminino e por construções históricas, culturais, econômicas, políticas 
e sociais discriminatórias. O Brasil é considerado o quinto país do mundo com maior número de feminicídios e, além disso, existe um conformismo 
com a discriminação contra a mulher por meio da prática, expressa ou velada, da misoginia e do patriarcalismo. Tal realidade causa a objetificação da 
mulher, o que resulta, em casos mais graves e extremos, no feminicídio. No Brasil, a Lei do Feminicídio, de 2015, estabelece que quando o homicídio é 
cometido contra uma mulher, a pena é maior. Apesar de haver distinções entre as modalidades de feminicídios, a espécie mais comum e também a 
que mais preocupa é a conhecida como feminicídio íntimo, aquela em que o agressor possui relação próxima e de afeto com a vítima (namorado, ex-
namorado, companheiro, marido, entre outros). A luta contra todo o tipo de violência e, especialmente, a violência cometida contra a mulher por 
questões de gênero, é um tema que está em pauta em nossa sociedade contemporânea e a legislação tem evoluído significativamente, com o objetivo 
de proteger a mulher e punir mais severamente o agressor. Contudo, a raiz de tal problema é muito mais difícil de ser sanada, visto que a violência 
contra a mulher é consequência de uma sociedade historicamente machista e patriarcal, que por um longo período de tempo foi pautada na 
submissão e opressão do gênero feminino e que caminha a passos lentos na busca da efetiva igualdade entre homem e mulher. Uma solução para os 
casos de violência contra a mulher e discriminação de gênero, em curto prazo, é inviável, já que necessita de todo um trabalho de reconstrução da 
imagem e da condição da mulher. Para a intitulação do feminícidio ocorrer, deve-se ter três circunstâncias no contexto de morte de mulher, 
envolvendo violência de gênero para a sua devida caracterização. Estas três circunstancias são: a) é necessário que haja relação íntima de afeto ou 
parentesco, por afinidade ou consanguinidade, entre a vítima e o agressor no presente ou no passado; b) agressão ou desfiguração da vítima, antes ou 
após a morte; c) não é somente na condição de violência doméstica e familiar contra a mulher que se caracteriza o Feminicídio, mas em qualquer 
situação onde a motivação do agente seja o “menosprezo ou discriminação à condição de mulher.” Assim sendo, será objeto essencial de estudo a 
violência de gênero contra a mulher, bem como será o objetivo central desta pesquisa, a investigação dos instrumentos jurídicos de repressão e 
prevenção desta forma de violência. Mais especificamente, busca-se analisar se as alterações legais reforçam o caráter mais simbólico do que 
instrumental da norma; se apresenta, de fato, aumento no rigor punitivo; se existe política pública preventiva capaz de mudar o pensamento da 
sociedade acerca da igualdade de gênero. Para tanto, utiliza-se da pesquisa explicativa e bibliográfica, visando-se defender, com uma visão crítica, a 
necessidade de maior proteção da mulher em situação de vulnerabilidade.

E-mail: fabiana.zacarias@estacio.br

Aluno: Bruna Fernandes Lopes    Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título A RESISTÊNCIA DOS TRIBUNAIS À AUTO COMPOSIÇÃO E O DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES NO NCPC

Docente orientador: Perla Carolina Leal Silva Müller 

RESUMO
O Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105 de março de 2015) implementou um novo regramento de aplicabilidade obrigatória, a toda demanda que 
chega ao judiciário, de modo a incentivar a prática de métodos alternativos de solução de conflito, dado que a autoridade judiciária, na figura de um 
juiz investido, por si só, não satisfazia em tempo razoável as inúmeras demandas que lhe eram apresentadas. A obrigatoriedade nasce de uma ideia de 
constitucionalização do direito, buscando adequar o processo à Constituição, que acima de tudo, busca garantir o respeito aos direitos fundamentais. 
Com isso, o direito ao acesso à justiça traz a desjudicialização do conflito, buscando solucionar de maneira célere e eficaz as demandas que chegam ao 
judiciário. A presente pesquisa tem por objetivo central discutir o problema da violação do dispositivo do novo código de processo civil que preceitua a 
obrigatoriedade da designação de audiência de conciliação e mediação como dever do juiz, após realizar o juízo de admissibilidade das ações, desse 
modo, analisar como os juízes tem aplicado a norma, e investigar possíveis problemas adjacentes que o instituto possa causar a sociedade ou ao 
sistema judiciário. Como objetivos específicos, a pesquisa busca a) analisar o instituto da conciliação e mediação, sua origem e implementação junto ao 
novo Código de Processo Civil, considerando os profissionais que auxiliam e tornam possível a aplicabilidade da norma; b) pesquisar sobre as causas de 
sua não aplicação por parte dos magistrados, buscando exemplificar os motivos que os levam a deixar de pôr em prática o instituto, verificando se são 
causas ideológicas, institucionais ou externas à sua função; c) verificar se a opção do legislador é a melhor cabível no nosso sistema jurídico, e se há 
provisionamento para uma boa prática do instituto, se o cenário jurídico aceitará e se beneficiará com tal prática. Para tanto, será realizada uma 
pesquisa descritiva e exploratória, pautada na análise bibliográfica, doutrinária e jurisprudencial, que recorrerá à coleta de decisões, sentenças, 
precedentes, resoluções e entendimentos do CNJ que tratem e regulem o assunto, bem como dados levantados pelo CNJ ou pelos próprios tribunais 
referentes ao método alternativo de solução de conflitos, ora em questão. Finalmente, com base nesses elementos, será possível traçar diretrizes 
fundamentais para um modelo legítimo de atuação dos juízes e profissionais que auxiliam o judiciário, efetivando a auto composição, e garantindo o 
direito fundamental ao acesso à justiça, dado que a sociedade possui uma necessidade crescente de respostas para suas demandas que sejam céleres, 
eficazes e que correspondam às suas expectativas como seres humanos, soluções que vão além de uma sentença que põe, em tese, fim aos seus 
conflitos.

E-mail: perla.muller@estacio.br

Aluno: Mariana Santos Soares Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título O ATIVISMO JUDICIAL NA ESFERA PENAL: ANÁLISE JURISPRUDENCIAL SOB A ÓTICA DA SEGURANÇA JURÍDICA

Docente orientador: Fabiana Zacarias

RESUMO
A presente pesquisa tem por objetivo discutir o fenômeno jurídico chamado de ativismo judicial, no âmbito penal, considerando o princípio da 
tripartição dos poderes, teoria elaborada por Montesquieu no século XVIII, base do sistema moderno da separação dos poderes consagrado no Art. 
2.º, da Constituição Federal. Na atualidade, contudo, nota-se um crescente desequilíbrio entre tais poderes, o que muitas vezes se justifica pela inércia 
dos poderes legislativo e do executivo face a determinadas questões. Neste contexto fático e político, de omissão dos poderes políticos e falta de 
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representativa do Poder Legislativo, destaca-se a pró atividade do poder judiciário na interpretação constitucional, em especial do Supremo Tribunal 
Federal. Um exemplo significativo ocorreu em 2012, no julgamento que considerou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF 54), em que se garantiu às mulheres gestantes a possibilidade de interrupção da gravidez em casos de feto anencéfalo. Mais 
recentemente, também suprimindo a função legislativa, o Supremo Tribunal Federal passou a julgar o polêmico caso sobre a criminalização da 
homofobia e transfobia, estabelecendo a possibilidade de responsabilizar penalmente a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, 
tendo em vista a proteção dos direitos e liberdades fundamentais e proteção deste grupo de vulneráveis (homossexuais e toda a comunidade LGBT). O 
combate eficaz que deve ser travado contra toda e qualquer forma de discriminação atentatória aos direitos humanos e fundamentais é necessário, no 
entanto, há também a necessidade de não violar princípios sagrados à Democracia e ao constitucionalismo, no que se refere ao equilíbrio dos Poderes. 
Em face desta complexa realidade, será objeto essencial de estudo nesta pesquisa a origem, os princípios, os fundamentos e consequências do 
ativismo judicial, bem como será a finalidade central desta pesquisa, investigar sobre a legitimidade do Supremo Tribunal Federal para atuar com essa 
proatividade, observando seus resultados dentro do âmbito jurídico, sob a ótica da segurança jurídica. Para tanto, utiliza-se da metodologia de 
pesquisa explicativa e bibliográfica. Assim, com suporte nesses elementos, pretende-se discutir com uma visão crítica, sobre os benefícios do ativismo 
judicial para a democratização de direitos e, como contrapeso, aduzir sobre a sua competência e legitimidade ante à omissão legislativa.

Aluno: Mariana Mishima Faria  Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Juliana Mishima Faria  

 Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título O IMPACTO DA EMENDA COMPLEMENTAR 95/2016 NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO E DE SAÚDE

Docente orientador: Gabriel Frias Araújo

RESUMO
Foi promulgada em 15 de dezembro de 2016 a Emenda Constitucional nº 95, que institui um Novo Regime Fiscal no âmbito dos orçamentos fiscais e da 
Seguridade Social da União. A EC nº 95/2016 à Constituição adiciona nove artigos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), os artigos 
106 a 114. Este Novo Regime fiscal inicia-se em 2017 e determina para os próximos vinte exercícios financeiros, limites individualizados para as 
despesas primárias em diversas áreas do governo. Devido ao seu grande impacto e repercussão social, esta proposta se destina a analisar o efeito da 
Emenda Constitucional 95/2016 nas políticas públicas de saúde e educação, levando em conta a defasagem da atualização aplicada aos limites de 
gastos em ações de serviços públicos de saúde e manutenção e desenvolvimento do ensino no Brasil. Considera-se que os limites atuais de 
manutenção no desenvolvimento do ensino e saúde não serão suficientes, e após reajustados pela métrica da EC nº 95/2016 sofrerão ainda mais, 
reduzindo o poder aquisitivo para estas áreas essenciais à sociedade. Como objetivo geral de pesquisa, busca-se avaliar os impactos sofridos e os 
impactos futuros, relacionados a EC nº 95/2016, descrevendo e projetando as mutações no perfil da saúde e da educação em razão da atualização de 
seus orçamentos atrelados à prévia da inflação estabelecida pelo IPCA. Como objetivos específicos, pretende-se traçar o perfil dos gastos públicos e 
revisar a legislação pertinente à construção do orçamento público no que tange às verbas destinadas à saúde e educação na esfera federal, abordando 
para tanto o plano plurianual (PPA), a lei das diretrizes orçamentárias (LDO) e a lei orçamentária anual (LOA), realizando uma análise histórica da 
inflação no país entre os anos de 2009 a 2018, para projetar as expectativas de sua variação nos exercícios de aplicação da Emenda Constitucional 
95/2016, buscando por fim, definir e elucidar quais as principais mudanças promovidas. Para o desenvolvimento da pesquisa, será realizada de forma 
meticulosa e crítica a revisão bibliográfica bem como o levantamento histórico e análise de conteúdo da legislação federal no que tange a elaboração 
do orçamento público para aplicação das verbas destinadas a saúde e educação. Metodologicamente, a investigação configura-se como uma pesquisa 
analítica pautada na avaliação profunda das informações coletadas na tentativa de explicar o fenômeno estudado, apresentando sobre ele, algumas 
predições decorrentes de inferências estatísticas pela aplicação de teste de hipóteses. Como contribuição, a pesquisa buscar avaliar e expor os 
impactos sofridos e os futuros, relacionados a EC nº 95/2016, por meio da análise do histórico legal de formação do orçamento público da saúde e da 
educação, analisando a eficácia da métrica de atualização do limite orçamentário destas áreas, e observando quais as projeções para os exercícios 
fiscais futuros abrangidos pela referida emenda constitucional.

E-mail: gabriel.araujo@estacio.br

Aluno: Onival Aparecido Amaro 

 Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Raissa Cristina Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título A CIDADE IN(SUSTENTÁVEL) E OS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS: ESTUDO, LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO TERRITORIAL E SOCIOAMBIENTAL 
NA ÁREA DA FAVELA DO JARDIM ZARA EM RIBEIRÃO PRETO/SP

Docente orientador: Rosa Sulaine Silva Farias

RESUMO
Este projeto de pesquisa tem como tema os assentamentos precários existentes no espaço da cidade. Constata-se que grande parte dos problemas 
ambientais tem origem nas cidades ou no modelo de vida que preconizam. As cidades são verdadeiras consumidoras e degradadoras do ecossistema, 
impermeabilizando solos, degradando corpos hídricos e solo, poluindo a atmosfera, alterando a paisagem, consumindo recursos, e produzindo a 
segregação social e o aumento da pobreza. No Brasil, o processo de urbanização se deu de forma caótica, pois o crescimento urbano veio 
desacompanhado de um planejamento que pudesse absorver as necessidades de oferta de equipamentos urbanos (água, luz, esgoto, etc.) e de 
serviços públicos de transporte, educação e saúde pública. O resultado desse processo foi formação de um mercado informal da habitação que 
continua crescendo, acompanhado por um contingente significativo da população brasileira vivendo em aglomerados ou assentamentos precários. 
Essa ocupação desordenada do território trouxe consigo problemas ambientais em larga escala, uma vez que o processo de urbanização modifica o 
clima, impermeabiliza o solo e polui os recursos hídricos, quando lança toneladas de esgotos sem tratamento nos córregos e rios, sem falar da 
crescente geração de resíduos urbanos. Na verdade, existe uma grande lacuna sobre o conhecimento da real situação dos impactos socioambientais 
em áreas de ocupação irregular no Brasil, que se reflete em projetos malsucedidos de urbanização para essas áreas. O objetivo principal da pesquisa é 
elaborar um diagnóstico territorial e socioambiental em área de assentamento precário no município de Ribeirão Preto-SP, tendo como estudo de caso 
a Favela do Jardim Zara, a fim de subsidiar ações e políticas urbanas, fundiárias, habitacionais e ambientais para a área. Mais especificamente, 
pretende-se verificar os impactos socioambientais na área de favelas do Jardim Zara; levantar a situação da coleta e destinação final do Lixo na Favela 
do Zara; estudar o uso da legislação ambiental e urbana em áreas de assentamentos precários; analisar a participação involuntária do Poder Público 
nos surgimentos de novos assentamentos precários no município de Ribeirão Preto. A metodologia de pesquisa será desenvolvida através de 
levantamento bibliográfico e documental; pesquisas em banco de dados e sites (IBGE, Ministério das Cidades, etc.); levantamento de dados obtidos 
junto aos órgãos da administração pública estadual e municipal; pesquisas históricas em acervos e bibliotecas públicas; observação direta; visita “in 
loco” para a elaboração de material fotográfico e audiovisual. Como contribuição, busca-se evidenciar a necessidade da questão ambiental-urbana ser 
tratada de forma unificada, com diálogo entre os diferentes órgãos políticos, evidenciando que as contradições existentes entre os poderes, executivo, 
legislativo e judiciário, o distanciamento entre as políticas propostas e a realidade dos processos de produção do espaço urbano, e a ausência de 
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continuidade administrativa, desencadeiam conflitos.

Aluno: Sara Pinheiro Peres  Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Título CARTILHA DA CIDADE E OFICINAS URBANAS: PESQUISA COLABORATIVA PARA CONSTITUIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ALFABETIZAÇÃO URBANA

Docente orientador: Tânia Maria Bulhões Figueira

RESUMO
O presente projeto traz como tema a questão da “alfabetização urbana”, e apresenta-se como um desdobramento de um trabalho de pesquisa e 
extensão em andamento no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo denominado “Cartilha da Cidade e Oficinas Urbanas”, 
do grupo Arquitec. Pretende-se estabelecer um vínculo de pesquisa científica e extensão universitária entre um grupo de alunos e a docente do curso 
de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto e o grupo de pesquisa do curso de Arquitetura e Urbanismo da 
instituição supracitada (IAU-USP), a fim de realizar processos colaborativos e de complementação do trabalho que vem sendo executado na cidade de 
São Carlos, a partir de novas perspectivas advindas de atividades a serem realizadas na cidade de Ribeirão Preto. A pesquisa parte do pressuposto 
teórico-conceitual de que a cidade em que as pessoas habitam, trabalham, circulam e se divertem, muitas vezes, possui uma condição opaca para seus 
usuários, caracterizada pela falta de conhecimento destes sobre a sua produção, seu funcionamento e mesmo a respeito da legislação que a rege e os 
processos de estabelecimento desta legislação. Tais questões, por vezes, são tidas como itens de um saber erudito, particular aos agentes e gestores 
do espaço urbano, e que, assim sendo, não poderia ser extensivo ao conjunto dos usuários dos espaços da cidade. Percebe-se que a cidade, mesmo 
sendo o lugar da vida de seus moradores, parece formada por planos que são acessados apenas por diferentes e restritas camadas da população. 
Buscando criar situações opostas a essa condição, este projeto tem por objetivo levantar dados que permitam alimentar o conhecimento ativo sobre a 
cidade de Ribeirão Preto, sua formação, sua conformação em ruas e bairros, seus loteamentos, seus equipamentos e redes de serviços, caminhando 
no sentido de possibilitar uma autonomia política e social dos seus usuários no que tange a um conhecimento necessário para todo aquele que se 
pretende cidadão, buscando compreender as estratégias de interlocução a respeito das questões da produção, do funcionamento e da legislação da 
cidade. Para isto, serão realizadas Oficinas Urbanas em escolas públicas de nível básico (Infantil, Fundamental I, Fundamental II e Médio) e em escolas 
de Graduação em Arquitetura e Urbanismo (Ensino Superior) da cidade de Ribeirão Preto, viabilizando a identificação de dados e especificidades que 
alimentarão a pesquisa, no sentido de estabelecer um conjunto de possibilidades ou métodos didáticos mais eficazes para a constituição do que se 
denomina por “alfabetização urbana”, sobretudo de crianças e jovens. Como resultado e contribuição da pesquisa, espera-se auxiliar de forma ativa na 
produção de um novo volume da Cartilha da Cidade, em complementação ao já elaborado e divulgado (em mídias impressa e digital) pelo grupo de 
pesquisa Arquitec do IAU-USP, bem como para o desenvolvimento de “kits de aplicabilidade prática” de tais oficinas, os quais serão disponibilizados via 
online pela página do projeto de pesquisa e extensão “Cartilha da Cidade e Oficinas Urbanas”, cuja elaboração também se encontra em andamento 
(www.iau.usp.be/cartilhacidade).

E-mail: tania.figueira@estacio.br

Aluno: Yara Oliveira Cardoso Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Yasmin Malaco Rocha Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Florissa Maria Sartori Medeiros Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Gabriela Tomaz Feitosa Dos Santos 


 Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Título LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE ELEMENTOS DA ARQUITETURA COLONIAL BRASILEIRA PRESENTES NAS RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES 
HISTÓRICAS DE SÃO VICENTE DE MINAS (MG)

Docente orientador: Ana Teresa Cirigliano Villela

RESUMO
O presente trabalho traz como tema de estudo os elementos da Arquitetura Colonial Brasileira presentes nas residências unifamiliares históricas de 
São Vicente de Minas (MG). Visa realizar o levantamento das habitações unifamiliares construídas entre 1750 e 1850 inventariadas como de interesse 
patrimonial histórico pela Prefeitura Municipal de São Vicente de Minas (MG) a fim de investigar uma possível filiação dessa produção aos elementos 
caracterizadores da arquitetura colonial brasileira e as possíveis especificidades dos exemplares locais. O trabalho de pesquisa se inicia com uma 
revisão teórica a respeito do patrimônio histórico cultural no Brasil e noções de patrimônio colonial, em que, dentre outros livros, se destacam: 
“Quadro da arquitetura no Brasil”, de Nestor Goulart Reis Filho e “Documentário Arquitetônico”, de José Wasth Rodrigues. Logo após a revisão da 
literatura, será realizada uma visita in loco para fazer a coleta de dados de material pré-existente, disponíveis na Prefeitura Municipal de São Vicente 
de Minas, que incluem mapas, fotografias e fichas de inventário. Os imóveis inventariados que serão selecionados dentro do recorte territorial 
(localizado no centro da cidade, próximo à Igreja Matriz), serão fotografados para dar início ao estudo dos diversos elementos encontrados, 
característicos da arquitetura colonial brasileira. Através desse levantamento fotográfico, pode-se fazer uma comparação com os elementos 
identificados e ilustrados no livro basilar de José Wasth Rodrigues, “Documentário Arquitetônico”, resultado de suas expedições nas cidades coloniais 
mineiras, de modo que seja possível comparar e compreender esses elementos, considerando as variações da arquitetura tradicional do estado. 
Também será realizado o levantamento métrico-arquitetônico dos imóveis para a produção de peças gráficas técnicas por meio das quais será possível 
entender os processos de modificação das edificações originais. Como método de registro, será utilizado o sistema de fichas com base no modelo do 
SICG (Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão) do IPHAN, contendo fotografia, desenho da fachada, desenho da planta e especificação do 
imóvel. Com esse trabalho, é possível entender a ideia de patrimônio urbano e a importância da preservação de um conjunto arquitetônico, que 
contribui para a cultura e a sociedade de São Vicente de Minas.

E-mail: anacirigliano.arquitetura@gmail.com

Aluno: Vanessa Pereira Laredo Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Título PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO DA CIA. MOGYANA NAS CIDADES DE RIBEIRÃO PRETO, SERTÃOZINHO, SALES OLIVEIRA E CAJURU (1883-1929)

Docente orientador: Ana Teresa Cirigliano Villela

RESUMO
O tema da pesquisa está voltado para o patrimônio ferroviário da Cia. Mogyana existente nas cidades de Ribeirão Preto, Sertãozinho, Sales Oliveira e 
Cajuru (referentes ao período de 1883-1929). O interesse pela arquitetura ferroviária como legado da industrialização e histórico do desenvolvimento 
das cidades brasileiras é recente. São notáveis as pesquisas das professoras Dra. Beatriz Kühl (USP) e Dra. Regina Tirello (Unicamp) que encabeçaram a 
investigação sistemática do patrimônio ferroviário novecentista de São Paulo e Campinas. Particularmente, a região de Ribeirão Preto cresceu 
exponencialmente após a chegada do trem, cujos trilhos eram conhecidos como “cata-café”, justamente por terem rotas estabelecidas em função da 
localização das fazendas produtoras. Propõe-se como objetivo da pesquisa o estudo deste patrimônio no interior do Estado de São Paulo, cuja 
formação e desenvolvimento estiveram atrelados à expansão da malha ferroviária. Especificamente, será investigado e estudado o patrimônio 
ferroviário das cidades de Sertãozinho, Sales Oliveira e Cajuru, que integram a Região Metropolitana de Ribeirão Preto. Abarcar-se-ão os 
remanescentes da antiga Companhia Mogyana, tais como estações, armazéns, vilas, trilhos e sinalizações, dos quais será levantada toda 
documentação disponível nos arquivos públicos e prefeituras municipais, como fotografias e mapas antigos, além da condução dos levantamentos de 
campo. Para esses serão utilizadas técnicas de registros como fotografias e desenhos, a serem georreferenciados em plataforma SIG, de modo a 
possibilitar a disponibilização dos dados após a conclusão da pesquisa. A pesquisa justifica-se por seu caráter documental, sobretudo porque dentre as 
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estações remanescentes nestas cidades, somente a Estação Barracão, em Ribeirão Preto, é tombada pelo Condephaat. Espera-se contribuir, portanto, 
para o reconhecimento e caracterização das estações e de seus elementos constitutivos, por meio de levantamentos documentais, fotográficos e 
métrico-arquitetônicos, que poderão subsidiar processos de inventário e tombamento, projetos de restauro e conservação, projetos de intervenções 
arquitetônica e/ou urbana, além de pesquisas e trabalhos acadêmicos que envolvam os objetos de estudo.

Aluno: Tainá Marcolin e Silva
 
 Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Osvaldo Anselmo Zampollo Junior

 Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Micaela Muniz dos Santos Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Izabella de Lazari dos Santos Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Jornalismo

Título ENTRE O ESPELHO E O SILÊNCIO: ANÁLISE DE DISCURSOS MACHISTAS E RACISTAS NA CONSTRUÇÃO DA MULHER NEGRA EM REPORTAGENS 
JORNALÍSTICAS

Docente orientador: Fernanda Maria Cicillini Braga              

RESUMO
Esta pesquisa traz como tema a análise de discursos com conteúdos machistas e racistas presentes na construção da imagem da mulher negra em 
reportagens jornalísticas. Parte-se da constatação de que os movimentos de valorização da cultura do negro e da participação da mulher na sociedade 
estão cada vez mais presentes e sendo debatidos na esfera pública, entretanto, ainda há sujeitos que buscam por mais visibilidade social, o que pode 
ser comprovado pela ascensão do feminismo negro no Brasil. Teóricos e militantes no assunto, como a jornalista e filósofa Djamila Ribeiro, entendem 
que a mulher negra é o indivíduo que está na base da pirâmide social por sofrer atos machistas e racistas, já que é identificada como a antítese do ser 
homem e branco. Para Djamila, sendo o racismo e o machismo parte da estrutura social, seus reflexos e reproduções podem ser sentidos em qualquer 
lugar. No âmbito da comunicação, são crescentes os estudos que investigam e discutem a temática do negro e da mulher na mídia, especialmente 
marcada pela falta de representação nos telejornais, programas, propagandas; falta de fontes negras em entrevistas e reportagens; personagens 
negros com características desfavorecidas nas telenovelas; e poucos profissionais negros nas redações e produções dos jornais. Além disto, constata-
se ainda a carência de discussão a respeito da construção da imagem da mulher negra em reportagens jornalísticas. Assim, a pesquisa objetiva: a) 
investigar a probabilidade da disseminação de discursos machistas e racistas na construção do sujeito mulher negra, em reportagens de veículos de 
massa; b) investigar, pela teoria do espelho, se a mulher negra nas reportagens é uma representação da realidade ou construção imagética daquele 
sujeito; c) investigar, pela teoria da espiral do silêncio, se o jornalismo é influenciado e influencia a opinião pública ao (re)transmitir discursos 
representados como machistas e racistas. Serão analisados como corpus desse trabalho nove reportagens de jornais que circulem em escala nacional, 
sendo três de televisão, três de jornalismo impresso e três de internet, que informem assuntos de diferentes períodos, para verificar se variáveis como 
tempo e conteúdo interferem na forma como as mulheres negras são retratadas. Assim, se comprovada a hipótese, a teoria da espiral do silêncio trará 
ao estudo o entendimento dos motivos que permitem a presença de discursos machistas e racistas na esfera pública e na mídia, já que essa teoria 
propõe também que os veículos de comunicação são ferramentas essenciais para a decisão do indivíduo ao emitir sua opinião. Frente à pouca 
especulação do tema proposto, essa pesquisa terá natureza exploratória qualitativa, com o auxílio de autores e estudiosos que dissertaram sobre o 
machismo, racismo, a mulher negra e a mídia.

E-mail: fernandacicillini@yahoo.com.br

Aluno: Maria Eduarda de Almeida Dias Curso do aluno: Jornalismo Situação: PIBIC/Voluntário

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título MODELAGEM E SIMULAÇÃO DOS EFEITOS DA CORROSÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO POR MEIO DE REDES NEURAIS 
ARTIFICIAIS E FORMULAÇÕES MECÂNICO-PROBABILÍSTICAS

Docente orientador: Emerson Felipe Félix

RESUMO
A corrosão é a principal fonte de degradação de estruturas de concreto armado. Considerando que o concreto armado é o material mais empregado 
para construção de estruturas no mundo, a patologia é assunto de grande importância, com vasto campo para pesquisa, em especial abordagens 
numéricas para avaliação da segurança, vida útil e confiabilidade das estruturas. A pesquisa em pauta refere-se à modelagem e simulação dos efeitos 
da corrosão em estruturas de concreto armado por meio de Redes Neurais Artificiais e formulações mecânico-probabilísticas. Propõe-se como objetivo 
geral da pesquisa o desenvolvimento e implementação computacional de modelos mecânico-probabilísticos para a modelagem e quantificação do 
estado de danificação de estruturas de concreto armado sob corrosão. A fim de representar o processo de corrosão das armaduras e seus efeitos 
sobre o comportamento mecânico do concreto armado, serão analisados desenvolvidos e testados modelos do comportamento mecânico de 
estruturas de concreto armado acoplado aos mecanismos da difusão de agentes deteriorativos como o CO2 (dióxido de carbono), presentes na 
atmosfera. Especificamente, será realizado o estudo, coleta e montagem de um banco de dados, referentes à carbonatação de concretos com 
diferentes níveis de resistência à compressão; proporções de agregados; consumos de cimento; e diferentes ambientes de exposição. Como 
consequência, serão definidos modelos, via Redes Neurais Artificiais, para a determinação do período de despassivação das armaduras (carbonatação 
do concreto), bem como a determinação e análise de um modelo mecânico-probabilístico para análise da vida útil em serviço de estruturas de 
concreto armado. Considerando os modelos de carbonatação (referente ao período de iniciação da corrosão) e do comportamento de estruturas de 
concreto armado, os mesmos serão acoplados para gerar o modelo final, e assim, analisar os efeitos da corrosão ao longo da vida útil das estruturas. 
Com este último modelo, serão realizadas simulações para estudar de forma probabilística, a vida útil em serviço e total das vigas e lajes de concreto. 
Todas as análises serão conduzidas, considerando os preceitos da norma brasileira de dimensionamento de estruturas de concreto armado a NBR6118. 
A pesquisa bibliográfica será realizada continuamente e abarca conteúdos relativos à carbonatação, Redes Neurais Artificiais, manifestações 
patológicas em estruturas de concreto e corrosão. Como contribuição, os mecanismos de difusão serão analisados em função do ambiente de 
exposição, baseando-se em modelos gerados por Redes Neurais Artificiais (RNA), os quais serão acopladas à formulações mecânico-probabilísticas 
para a análise de vida útil e durabilidade de estruturas de concreto armado. Destaca-se a intenção do presente projeto em promover avanços nos 
estudos referentes à corrosão de estruturas de concreto armado e, em especial, apresentar modelos que compreendam os períodos de iniciação e 
propagação da corrosão, corroborando com os estudos da área de patologia das construções.

E-mail: emerson.felipe.felix@gmail.com
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Título PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA DE MEL COM FLORADA NATIVA: O CASO DA COOPERATIVA CEARENSE DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA 
(COOCAF)

Docente orientador: Marcelo Elias dos Santos

RESUMO
Povos e comunidades tradicionais (PCT) são grupos culturalmente diferenciados que possuem formas próprias de organização social e atuação voltada 
para conservação dos recursos naturais. Embora a pesquisa sobre a relação entre estratégias de desenvolvimento econômico e necessidade de 
proteção dos recursos ambientais esteja progredindo lentamente, PCT atraíram maior atenção dos pesquisadores nos últimos anos. Todavia, continua 
existindo uma lacuna na pesquisa sobre os ecossistemas que contêm ampla biodiversidade e são facilmente degradados pelos modos convencionais 
de exploração. Nesse ponto, as experiências empreendidas no Brasil com comunidades tradicionais podem se tornar referência de um modelo de 
desenvolvimento sustentável baseado em parcerias. Comunidades tradicionais e sua forma de viver através do compartilhamento existem até hoje em 
vilas tradicionais e populações indígenas por todo o mundo, apesar das ondas de modernização. Desse modo, se há comprometimento em reconstruir 
a vida comunitária, é necessário olhar para essas comunidades e estudar sua autossuficiência. Esses grupos detêm expressões culturais próprias, um 
repertório de mitos, ritos e conhecimentos herdados de ancestrais que são passados de geração a geração e administrados coletivamente. Suas 
técnicas frequentemente estão associadas ao uso de recursos renováveis e tecnologias de baixo impacto ambiental, que respeitam os limites e 
exploram as potencialidades dos Territórios Tradicionais (TT), espaços necessários a reprodução cultural, social e econômica dos PCT. Assim, o objetivo 
desta pesquisa é investigar se o fornecimento de matéria-prima da biodiversidade contribui para o progresso social, ambiental e econômico de povos 
e comunidades tradicionais. Como objetivos específicos, busca analisar a realidade de povos e comunidades tradicionais fornecedoras de produtos da 
biodiversidade três comunidades tradicionais; e aprofundar o entendimento sobre a relação entre fornecimento de produtos da biodiversidade e 
impactos sociais, ambientais e econômicos nos povos e comunidades tradicionais. O processo de composição da amostra partiu da proximidade do 
pesquisador de alguma comunidade tradicional, e das comunidades identificadas, foram selecionadas para participar do estudo uma colônia de 
pescadores, uma comunidade caiçara e uma comunidade quilombola. Para a coleta de dados desta pesquisa serão estabelecidos períodos de 
permanência do pesquisador em cada comunidade para a aplicação dos formulários, e durante a visita a cada comunidade, será realizada a entrevista 
com o líder/diretor, observações locais e consulta documental. Será aplicado um formulário composto por 9 questões de caracterização, 7 questões 
sobre a percepção financeira, 6 questões sobre a percepção social e 4 questões sobre a percepção ambiental. As questões de percepção permitirão 
capturar dos moradores das comunidades sua opinião sobre a produção, ou seja, como eles consideram a importância das parcerias estabelecidas com 
empresas privadas. Como resultado, será possível detalhar as percepções acerca das transformações econômicas, sociais e ambientais a partir do 
estabelecimento dos contratos de fornecimentos de produtos.

E-mail: marcelo.elias@estacio.br
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Gestão

Projeto(s) do curso: Logística

Título ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DE MARKETING VOLTADAS AO INCENTIVO E INSTRUÇÃO SOBRE A LOGÍSTICA REVERSA

Docente orientador: Sarah de Oliveira Silva dos Santos

RESUMO
Os impactos no meio ambiente resultantes dos processos da cadeia produtiva, assim como os efeitos que essas ações já ocasionaram e seus potenciais 
efeitos futuros, têm gerado uma crescente discussão quanto à temática ambiental. Nesse contexto, o interesse dos gestores pela prática da logística 
reversa é crescente visto o endurecimento das legislações ambientais, a pressão dos consumidores e os benefícios para a imagem organizacional. Ao 
considerar a logística reversa, a perspectiva do consumidor ainda é vista com menor importância, contudo, esta perspectiva é fundamental para que o 
processo ocorra de maneira eficiente e eficaz, pois as informações voltadas aos integrantes da cadeia produtiva, especialmente aos consumidores 
finais, são um dos elementos fundamentais de qualquer iniciativa na área de logística reversa. Embora o papel da informação e da comunicação nos 
processos logísticos tenha permanecido historicamente em segundo plano na gestão da cadeia de suprimentos, a informação voltada aos integrantes 
da cadeia produtiva, especialmente aos consumidores finais, é um dos elementos fundamentais de qualquer iniciativa na área de logística reversa. 
Dessa forma, o desafio das organizações tanto é desenvolver e implementar sistemas de logística reversa, quanto comunicar, incentivar e instruir seus 
clientes a aderirem ao novo sistema. Diante deste cenário, surge um problema de pesquisa: “Quais as estratégias de comunicação de marketing 
utilizadas pelas empresas para incentivar e instruir seus consumidores a contribuírem com a logística reversa?” Para responder a tal problema de 
pesquisa, o objetivo deste trabalho é elencar as estratégias de comunicação de marketing utilizadas pelas empresas para incentivar e instruir seus 
consumidores a contribuírem com a logística reversa. Complementando esta proposta, foram elaborados os seguintes objetivos específicos: explorar a 
temática sobre logística reversa; revisar os conceitos associados à comunicação de marketing; analisar a comunicação de marketing associada à 
logística reversa; apresentar pontos de melhorias na comunicação de marketing associada à logística reversa. Para o atingimento dos resultados do 
trabalho, os métodos usados terão como base a pesquisa descritiva. A natureza da pesquisa será qualitativa e os instrumentos de pesquisa utilizados 
serão a revisão bibliográfica e a observação de sites para coleta de informações disponibilizadas pelas empresas. Com os resultados da pesquisa, 
objetiva-se analisar as estratégias de comunicação de marketing das organizações sobre sua logística reversa e, a partir disso, elencar pontos fortes e 
fracos, propondo uma agenda de melhorias.

E-mail: sarah.santos@estacio.br
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Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA ACERCA DO BULLYING NAS ESCOLAS

Docente orientador: Patricia Rossi Carraro

RESUMO
Atualmente, tem se tornado comum a presença de manchetes nos meios de comunicação sobre diversos tipos de violência no âmbito escolar, tais 
como: ameaças feitas por alunos a professores, depredações a patrimônios da escola, ofensas e agressões entre estudantes, inclusive com graves 
consequências. Dentro desse cenário, iniciam-se estudos sobre violência entre pares com o intuito de excluir o outro, conceituado como bullying. 
Sugere atos de violência física ou verbal, que ocorrem de forma repetitiva e intencional contra uma ou mais vítimas, causando muitos danos no 
desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial do indivíduo. Nas escolas, este fenômeno tomou uma proporção significativa. Na maioria das vezes os 
indivíduos que passam por essas situações tendem a ter quadros de isolamento, adoecimento psíquico e, dependendo da predisposição biopsicológica 
de cada indivíduo, até quadros psicóticos, de suicídio e homicídio. As “ferramentas” que os adultos devem utilizar para intervir evitando as 
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consequências mais dramáticas nessa difícil fase de transição para a vida adulta são: o estímulo ao diálogo, a escuta atenta e empática, a construção 
de vínculos afetivos fortes, o desenvolvimento de uma reflexão crítica, o incentivo à participação familiar e escolar, a orientação para a 
responsabilização por si mesmo pelos outros, a criação e a implementação de regras e o estabelecimento precoce (desde os primeiros anos de vida) de 
limites muito bem definidos. Deste modo, o Bullying aparece como um fenômeno que vem se destacando cada vez mais nas publicações científicas, 
despertando o interesse de diferentes áreas de conhecimento. Frente à importância deste tema, esta pesquisa tem como objetivo analisar a produção 
científica acerca do bullying publicada nos últimos anos em periódicos científicos. Para tanto, será realizado um levantamento bibliográfico, de 
natureza quantitativa, sobre a produção científica sobre o bullying nas escolas, através dos sistemas informatizados de busca: Scientific Electronic 
Library Online – SciELO e Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC). Os trabalhos compreenderão o período de 2010 a 2019, a partir da utilização 
dos seguintes descritores: bullying e escolas. O instrumento de coleta de dados a ser elaborado será constituído por uma ficha catalográfica para cada 
um dos trabalhos encontrados, contendo os seguintes aspectos: número de artigos publicados por ano; tipo de pesquisa; localidade da publicação, 
categoria profissional; titulação; quantidade de profissionais envolvidos no trabalho; autores por gênero; o nome do periódico e o eixo temático. Os 
dados serão tabulados e analisados a partir da abordagem quantitativa.

Aluno: Yuri Messias de Oliveira  Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Título AS CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES ACERCA DA PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL I

Docente orientador: Patricia Rossi Carraro

RESUMO
É de suma importância que o professor esteja atento às etapas de desenvolvimento das crianças nos seus aspectos cognitivos, emocionais e motores, 
propondo atividades psicomotoras fundamentais no seu processo de ensino-aprendizagem. Pesquisas apontam que a concepção dos professores 
acerca da psicomotricidade na Educação Infantil e no início do Ensino Fundamental têm um papel fundamental no desenvolvimento pedagógico das 
crianças, proporcionando uma vida mais saudável e produtiva. As pesquisas indicam que os professores estão mais centrados nas modalidades de 
funcionamento do que na intervenção das atividades. Além disso, os professores na Educação Infantil e Ensino Fundamental-Anos Iniciais, muitas 
vezes acabam decidindo sobre o que as crianças gostam, e assim, pensam e planejam atividades sem adentrar no mundo delas, nesse sentido acabam 
cometendo erros de julgamento e avaliações, distanciando conteúdos e ideias da realidade e do interesse das crianças. Nesse sentido, esta pesquisa 
tem como objetivo geral compreender as concepções dos professores acerca da psicomotricidade na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I 
(anos iniciais), em escolas da rede de ensino público (municipal) e de ensino particular, nas cidades de Guatapará/SP, São Simão/SP e Ribeirão 
Preto/SP. Como objetivos específicos visa: compreender se os professores, durante o curso de graduação, tiveram algum conhecimento acerca da 
psicomotricidade; conhecer as práticas dos professores em relação à psicomotricidade; identificar se os professores recebem alguma capacitação, 
orientações ou cursos na área da psicomotricidade; compreender as facilidades/dificuldades percebidas pelos professores em se trabalhar com a 
psicomotricidade. O procedimento metodológico previsto para este estudo compreenderá a realização de entrevistas semiestruturadas com 
professores, sendo que o número de participantes será definido de acordo com a adesão das escolas e dos professores ao projeto. A entrevista será 
realizada na própria instituição onde atuem os participantes da pesquisa, com duração de aproximadamente 60 minutos. As entrevistas serão 
gravadas, posteriormente transcritas e analisadas por meio de Análise de Conteúdo. A pesquisa é de cunho qualitativo, e poderá contribuir a respeito 
das concepções dos professores acerca da psicomotricidade, tema que ainda merece uma investigação mais detalhada.

E-mail: patricia.carraro@estacio.br

Aluno: Quezia Lais Fernandes Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
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Aluno: Fernanda Funari Bril Biffi Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Marcela Marini Girotti Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título FATORES ASSOCIADOS AO USO DE PSICOFÁRMACOS EM ESTUDANTES DE ENFERMAGEM

Docente orientador: Tatiana Longo Borges

RESUMO
Determinadas profissões, como medicina, enfermagem, psicologia e fisioterapia, exigem o contato mais próximo com as pessoas, inclusive sua 
dimensão afetiva, muitas vezes propiciando o desenvolvimento do estresse no trabalho. Estudos versando especificamente sobre transtornos mentais 
em profissionais de enfermagem foram também desenvolvidos, em sua maioria, em ambientes hospitalares e unidades especializadas, evidenciado 
números significativos. O meio acadêmico é também permeado de situações estressantes e exaustivas, que podem levar os estudantes ao seu 
extremo para despontarem como bons discentes e, ocasionalmente, as pressões sofridas pelos acadêmicos, podem gerar quadros de TMC, 
evidenciados por: dores de cabeça, irritabilidade, insônia, alterações de apetite, falta de apetite e muitos mais. Especificamente no curso de 
enfermagem, o estudante se depara com situações complexas que exigem tomada de decisões importantes no cuidado do paciente. Neste contexto, a 
insegurança e ansiedade decorrentes desse processo podem propiciar ou potencializar o estresse. A enfermagem exige alto nível de habilidades 
cognitivas, disposição e proatividade e tais requisitos são exigidos tanto dos profissionais, quanto dos estudantes de enfermagem. Além disto, existe 
uma lacuna na literatura a respeito do padrão de uso de psicofármacos nesta clientela, e a importância de estudos que contemplem essa temática se 
dá na medida em que os pacientes poderiam ser orientados não só quanto à melhor modalidade terapêutica para seu caso, mas também em relação à 
correta utilização de medicamentos, visto que o uso mal orientado de psicofármacos envolve riscos que podem ser graves. Frente a esta realidade, a 
presente pesquisa tem por objetivo investigar a prevalência de uso de psicofármacos em alunos de enfermagem de uma intituição privada de ensino 
superior, estabelecendo associações com fatores sociodemográficos, farmacoterapêuticos, histórico de saúde e Transtornos Mentais Comuns. O 
método de pesquisa será pautado em estudo transversal, descritivo-exploratório, com abordagem quantitativa, a ser realizada com 423 estudantes de 
enfermagem de uma instituição privada de ensino superior do interior de São Paulo - Brasil. Para coleta dos dados será aplicado questionário 
estruturado, Self-reporting Questionnaire. Para análise, será utilizado teste qui-quadradosendo a hipótese de associação aceita quando “p” 
encontrado for menor ou igual a 0,05. Quando a variável independente consistir em somente duas categorias, será utilizada Correção de Yates. Em 
casos nas quais houver categorias com menos de cinco indivíduos, será utilizado o Teste de Fisher.

E-mail: tatiana.borges@estacio.br

Aluno: Juliano Donizeti Herminio Rosa 

 Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR EM INDIVÍDUOS COM DPOC APÓS PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PULMONAR

Docente orientador: Thalis Henrique da Silva

RESUMO
A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma condição patológica passível de prevenção e tratamento. É uma doença progressiva decorrente 
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de inflamação e espessamento das vias aéreas, causando limitação do fluxo de ar, devido principalmente à fumaça do cigarro e outras partículas de 
gases tóxicos. Essa condição, além do comprometimento pulmonar traz também consequências sistêmicas. Para avaliar os pacientes tem-se utilizado o 
teste de caminhada de seis minutos (TC6) que proporciona analisar de forma global os sistemas respiratório, cardíaco e metabólico. Uma das 
estratégias para mimetizar os efeitos físicos e psicológicos da DPOC, é por meio do programa de reabilitação pulmonar (PRP), que tem demonstrado 
grande eficácia em melhorar o tratamento dessa população. Este projeto tem como objetivo principal avaliar o desempenho dos pacientes com DPOC 
no teste de caminhada de seis minutos após o programa de reabilitação pulmonar. Para alcançar este objetivo principal, busca-se, especificamente, 
comparar o teste de caminhada de seis minutos antes e após o programa de reabilitação pulmonar; avaliar os indivíduos com DPOC por meio de 
questionários de qualidade de vida; avaliar a força muscular respiratória antes e após o programa de reabilitação pulmonar. Para tanto, a metodologia 
de pesquisa refere-se a um estudo longitudinal, intervencionista, do tipo coorte. Serão elegíveis para o estudo indivíduos com diagnóstico clínico de 
DPOC, com os quais serão feitas avaliações por meio do teste de caminhada e de força muscular respiratória. Todos os pacientes serão tratados de 
acordo com protocolos pré-estabelecidos pelo fisioterapeuta responsável. No decorrer da pesquisa serão coletadas informações demográficas (idade, 
sexo, etnia), antropométricas (peso, altura, índice de massa corporal) e clínicas (tempo de diagnóstico, complicações da doença, etc.) a partir de 
entrevistas e avaliação prévia. O estudo tem duração prevista de 6 meses, podendo ser prolongado a critério dos pesquisadores para conclusão de 
protocolos ainda em andamento. A hipótese do estudo é de que a reabilitação pulmonar possa melhorar o desempenho de pacientes com DPOC, no 
TC6, bem como proporcionar melhora na qualidade de vida. Como os pacientes com diagnóstico de DPOC apresentam perda de função e piora nas 
atividades de vida diária, o intuito do programa de reabilitação pulmonar é promover uma melhora ou uma manutenção no desempenho dos 
indivíduos em suas rotinas diárias.

Aluno: Mayara Mazer Clariano de Pádua Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Beatriz Dias Barbosa Lima 
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Aluno: Luanna Torres Rodrigues Abreu Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Título EFEITO DE UM GRUPO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO NA PRESSÃO ARTERIAL DE MULHERES NO MUNÍCIPIO DE JARDINÓPOLIS

Docente orientador: Ana Caroline Silva De Freitas

RESUMO
Atualmente, no Brasil e no mundo, o envelhecimento populacional é uma realidade. Devido a mudanças epidemiológicas e demográficas encontra-se 
uma população mais longeva, o que pode ser considerado uma grande conquista da humanidade e, ao mesmo tempo, um grande desafio, pois o 
processo de envelhecimento acarreta inúmeras perdas de ordem biológica, psicológica e social. O envelhecimento contribui em níveis celulares e 
sistêmicos para o desenvolvimento de doenças crônicas, sendo reconhecido como um dos maiores fatores de risco para grande parte dessas doenças, 
como a hipertensão arterial (HA). A HA frequentemente está associada a distúrbios metabólicos, alterações funcionais ou estruturais de órgãos-alvo, 
sendo agravada pela presença de outros fatores de risco, como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabete mellitus. Os 
principais objetivos em uma abordagem terapêutica para controle da Pressão Arterial é obter a sua redução; a proteção de órgãos-alvo e evitar 
complicações cardiovasculares e renais. Para isso, a abordagem terapêutica pode incluir o uso de fármacos ou medidas não medicamentosas, sendo 
que essa última tem demonstrado ser bastante eficaz na redução da Pressão Arterial. É importante frisar que, a decisão terapêutica não deve basear-
se apenas no nível da Pressão Arterial, mas também na presença de fatores de risco. Com base no exposto, o objetivo do presente projeto é avaliar o 
efeito de um grupo de condicionamento físico na pressão arterial de idosas do município de Jardinópolis – SP. Mediante aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa com Humanos da Plataforma Brasil, o estudo incluirá pessoas do sexo feminino, com idade superior a 50 anos e que participem do grupo 
de condicionamento duas vezes por semana, vinculados à Estratégia Saúde da Família, da Vila Paulista no município de Jardinópolis/SP. O 
condicionamento consistirá em exercícios aeróbios e anaeróbios realizados duas vezes por semana durante 5 meses, envolvendo: caminhada de 20 
minutos em ritmo moderado; circuito de exercícios de resistência com faixa elástica e peso do próprio corpo para membros superiores e inferiores; 
alongamento; caminhada de 20 minutos em ritmo moderado. A Pressão Arterial será aferida no início e final de cada dia de exercício através do 
método palpatório com uso de estetoscópio e esfigmomanômetro aneroide. Para a análise estatística será aplicado o teste T de Student para 
comparação entre duas variáveis com distribuição normal dos dados ou teste de Mann-Whitney se os dados não apresentarem distribuição normal. 
Será aplicado o teste ANOVA para comparação entre os diferentes grupos. Os dados serão analisados usando-se o programa estatístico GraphPad 
Prism5. Devido ao aumento da expectativa de vida em conjunto com o índice de doenças cardiovasculares esse trabalho se mostra de extrema 
importância para a prevenção de complicações cardiovasculares nessa população específica, constituindo-se o exercício físico prescrito por 
fisioterapeutas uma maneira segura e viável para o controle da pressão arterial.
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 Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Título MOBILIZAÇÃO PRECOCE EM PACIENTES ADMITIDOS EM CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA

Docente orientador: Thalis Henrique da Silva

RESUMO
Esta pesquisa tem como tema a importância da mobilização precoce em pacientes admitidos em centro de terapia intensiva. Pacientes internados em 
unidades de terapia intensiva podem ser acometidos pela síndrome do imobilismo que implica em alterações decorrentes de um longo período 
acamado e sem efetuação de movimentos. A falta de uma execução de movimento pode ser prejudicial, pois torna o indivíduo suscetível a uma gama 
de fatores de risco para a saúde como aumento do peso ou perda de massa muscular e diminuição ou perda dos graus de força. O fisioterapeuta 
adquire a função de intervir de forma precoce tanto na capacidade respiratória, quanto na motora, evitando também que haja atrofias musculares. 
Esta pesquisa tem como objetivo avaliar o grau de força muscular periférica dos pacientes que realizaram mobilização precoce no momento de alta da 
UTI. Para atingir este objetivo, pretende-se comparar o nível de força periférica dos pacientes que fizeram mobilização precoce com o grupo controle 
(que não realizaram mobilização precoce); evidenciar as possíveis barreiras que impedem a instituição do protocolo de mobilização precoce; avaliar a 
força muscular respiratória após a mobilização precoce. Trata-se de estudo longitudinal, intervencionista, por meio do qual será realizada a avaliação 
da força muscular utilizando escalas padronizadas previamente à mobilização dos pacientes, e posteriormente será aplicada a escala Perme, e as 
atividades motoras a serem realizadas serão de acordo com os resultados obtidos pela escala Perme. No decorrer do estudo serão coletadas 
informações demográficas (idade, sexo, etnia), antropométricas (peso, altura, índice de massa corporal) e clínicas (tempo de diagnóstico, complicações 
da doença, etc.) a partir de prontuários médicos. O projeto será realizado mediante aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), de modo que 
todos os responsáveis pelos pacientes serão esclarecidos quanto à natureza experimental do estudo, mas também quanto à segurança bem 
estabelecida de seu uso em diversas formas. O estudo tem duração prevista de 6 meses, podendo ser prolongado a critério dos pesquisadores para 
conclusão de protocolos ainda em andamento. A hipótese do trabalho defende que os pacientes que receberam intervenção precoce apresentem uma 
melhora na força muscular e melhora na funcionalidade das atividades após receber alta da UTI, se comparados com os indivíduos que não receberam 
o mesmo atendimento. O estudo não visa risco de agravamento ou descompensação da doença, devido ao não envolvimento com suspensão ou 
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modificação no tratamento atual, sendo as intervenções realizadas devidamente acompanhadas por um profissional capacitado. Como contribuição, 
possibilitará o conhecimento a respeito das complicações ocasionadas pelo imobilismo e a melhora na qualidade e retomada precoce das atividade 
após a alta da UTI.

Aluno: Bianca Mariana Fonseca 
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Título O EFEITO DA INIBIÇÃO DE NF-ΚB NA ATIVAÇÃO DE TOLL-LIKE 4 DURANTE A SEPSE INDUZIDA POR LIGADURA E PERFURAÇÃO DO CECO

Docente orientador: Ana Caroline Silva De Freitas

RESUMO
Definida como uma síndrome clínica complexa de intensa resposta inflamatória sistêmica com múltiplas anormalidades fisiológicas e imunológicas, a 
sepse está comumente associada a modificações hemodinâmicas, distúrbios da microcirculação e alterações celulares, acarretando disfunção de 
múltiplos órgãos e morte. Dentre os principais órgãos acometidos podemos destacar o coração. A disfunção cardíaca, decorrente de um prejuízo na 
contratilidade miocárdica, tem sido reconhecida como um fator importante que contribui para as altas taxas de mortalidade na sepse. A ativação da 
sinalização Toll Like Receptor (TLR) resulta no aumento da expressão e secreção de citocinas pró-inflamatórias incluindo o NF-kB e, portanto, tem um 
papel importante na mediação da inflamação sistêmica. Estudos anteriores realizados pelo grupo de pesquisa, utilizando modelos experimentais, 
avaliaram uma associação entre a sepse e alterações estruturais miocárdicas e demonstraram a ocorrência de necrose de cardiomiócitos, edema 
mitocondrial e ainda, um prejuízo na contratilidade miocárdica. Neste contexto, o objetivo do presente projeto é estudar a contribuição do receptor 
tipo Toll-Like 4 em conjunto com a produção de NF-ΚB, avaliando sua atuação como um possível mecanismo de lesão, no desenvolvimento da 
cardiomiopatia séptica induzida por CLP. Mediante aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA, o estudo será realizado de acordo com 
as normas estabelecidas pela Sociedade Brasileira de Ciências em Animais de Laboratório. A manipulação dos animais e coleta dos espécimes clínicos 
será realizada de forma cuidadosa por um pesquisador devidamente treinado para realização dos experimentos propostos. Serão utilizados 
camundongos machos, adultos, da linhagem C57Bl/6, com peso entre 22 e 25g, provenientes do Biotério Central da Universidade de São Paulo –
Campus Ribeirão Preto. Os animais serão mantidos em gaiolas de polipropileno (máximo de 6 animais por caixa), com água e ração comercial 
autoclavada ad libittum. Os animais serão divididos em 4 grupos experimentais: Grupo de animais falso-operados (SHAM); Grupo de animais falso-
operados e tratados com Helenalina (SHAM+Helenalina); Grupo de animais submetidos ao estímulo séptico grave (ESG); Grupo de animais submetidos 
ao estímulo séptico grave e tratados com Helenalina (ESG+Helenalina). O presente projeto representa uma proposta inovadora no estudo do 
mecanismo intrínseco das alterações cardíacas causadas pela sepse, com enfoque para o papel da ativação do receptor tipo Toll-Like 4 juntamente 
com a produção de NF-KB, relacionados à disfunção cardíaca, e poderá fornecer subsídio altamente significativo nessa área específica de 
conhecimento, quiçá fornecendo uma terapêutica da patogenia da cardiomiopatia induzida pela sepse.
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Projeto(s) do curso: Medicina

Título ANÁLISE DE FATORES EXISTENTES NO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA QUE PODEM INFLUENCIAR NA EPIDEMIOLOGIA DO CÂNCER DE MAMA 
NAS MULHERES DO BRASIL

Docente orientador: Viviane Marques Bighetti

RESUMO
O câncer de mama (CM) é uma doença de causa multifatorial, envolvendo dentre eles a idade, histórico familiar, genética, fatores endócrinos e 
reprodutivos, uso de bebidas alcoólicas, dietas ricas em gordura, obesidade, sedentarismo, exposição à radiação ionizante, lesões pré-malignas da 
mama e a alta densidade do tecido mamário. O diagnóstico precoce do CM, quando inicial, tem melhor prognóstico, quando tardio, diminui a 
sobrevida e causa impacto direto na qualidade de vida das pacientes, onerando ainda mais, o próprio serviço de saúde. É a doença mais frequente nas 
mulheres das regiões Sul, Sudeste, Centro-oeste e Nordeste. Os homens também são acometidos pelo CM, porem é raro, representando 1% do total 
de casos registrados. No Brasil, estima-se 59.700 novos casos de câncer de mama feminina de acordo com o último levantamento (INCA, 2019). Frente 
a esta alta incidência, o presente estudo busca expor e debater a rotina que as pacientes inseridas no Sistema Único de Saude (SUS) realizam, desde a 
suspeita até ao diagnostico de câncer de mama. Desta forma, considera-se que ao compreender melhor o sistema, pode-se identificar possíveis falhas 
e sugerir alternativas para tais deficiências, com o intuito de otimizar o atendimento à esta população específica. Trata-se de uma pesquisa 
quantitativa descritiva, baseada em levantamento de dados em 50 prontuários de pacientes femininas com câncer de mama na cidade de Serrana –
SP, dados este referentes a idade das pacientes, intervalo da primeira consulta que foi solicitado o exame diagnóstico até o retorno com o médico na 
Unidade Básica de Saúde, tempo demandado para dar andamento ao processo de encaminhamento para a saúde terciária e o provável estadiamento 
da doença. Esse projetotem como objetivo primário conhecer e realizar uma análise crítica dos recursos e da rotina das pacientes inseridas no SUS 
frente à suspeita até ao diagnóstico do CM na cidade de Serrana, SP. Para cumprir com este objetivo, será observado se estas pacientes tiveram 
registrado em seus prontuários: a) a alteração de exame físico para a palpação das mamas e axilas que pudesse justificar uma prioridade na realização 
de exames diagnósticos frente às solicitações de rotina; b) depois de realizado(s) exame(s), obtendo resultado positivo, se houve registro em 
prontuário sobre como a paciente foi orientada e/ou amparada frente a suspeita diagnóstica. Além disto, será verificado se as pacientes com o 
diagnóstico de câncer de mama estabelecido, tiveram ou têm algum programa na Unidade Básica de atendimento de saúde que demonstre um 
acolhimento diferenciado, com profissionais devidamente educados e preparados para tal; e se há anotações sobre antecedentes familiares próximos 
das pacientes com CM. Após análise crítica dos achados, serão apontadas alternativas para melhor otimização do fluxo e acolhimento destas pacientes 
no SUS.

E-mail: bighetti.viviane@estacio.br
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Título AVALIAÇÃO BIOLÓGICA DOS NOVOS INIBIDORES DE CRUZAÍNA COMO POTENCIAL ALVO TERAPÊUTICO NO MODELO EXPERIMENTAL DE 
DOENÇA DE CHAGAS

Docente orientador: Carla Duque Lopes

RESUMO
Após mais de 100 anos da descoberta do agente etiológico da Doença de Chagas, a doença saiu dos trópicos da América do Sul e, atualmente alcançou 
outras regiões atípicas como os Estados Unidos, Oriente Médio, Europa, entre outros. Além disso, a doença ganhou outras proporções pela sua 
disseminação oral e, atualmente, é considerado endêmica nas regiões Norte e Sul do Brasil. Tudo isso contribui para que a doença seja considerada a 
terceira maior causa de morte por problemas cardiovasculares. Dentro do círculo de doenças negligenciadas, a eficácia no combate a esse patógeno 
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ainda é precária sendo restrita a um único tratamento no Brasil. O Benznidazol é pouco eficaz na fase crônica da Doença, possui efeitos colaterais 
severos e por ser o único utilizado em muitos países endêmicos, possui altos níveis de resistência. Portanto, a busca por compostos ativos contra a 
forma amastigota de T. cruzi é emergencial. Nesse contexto, enzimas cruciais para manutenção das formas do parasito e para o seu ciclo de vida se 
tornam atrativos alvos no combate ao patógeno. Dessa forma, a cruzapaína foi o alvo da primeira molécula que mostrou atividade para estudos pré-
clínicos, interrompida em 2005. Atualmente, inibidores de outras vias também falharam nos testes pré-clínicos ou clínicos da Doença reiniciando a 
busca por novos agentes ativos contra o parasito, e nesse interim, uma nova reformulação química dos inibidores de cruzaína está sendo sintetizada. A 
presente pesquisa tem como objetivo principal testar in vitro a atividade tripanocida e citotoxicidade dos novos inibidores de cruzaína, como 
potenciais alvos inibidores de Trypanosoma cruzi.  Para tanto, será utilizada uma forma de triagem bem estabelecida e aceita para estudos de novos 
compostos. A cepa Tulahuen de T. cruzi expressa a enzima β-galactosidase e, portanto, pode ser identificada por métodos colorimétricos com alta 
confiabilidade dos resultados. Com padrão de comparação, os compostos com alta atividade contra T. cruzi e baixa toxicidade para as células de 
mamíferos serão selecionadas e triadas novamente contra a cepa Y de T. cruzi, considerada selvagem e moderadamente resistente ao Benznidazol. Os 
resultados obtidos poderão designar novos compostos com potencial para serem utilizados, em posteriores testes pré-clínicos. Os inibidores da 
cruzaína a serem usados neste trabalho serão sintetizados pelo grupo de pesquisa da Química Medicinal da USP de São Carlos. Os ensaios propostos 
serão realizados no Laboratório de Parasitologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto sendo que os insumos e reagentes para 
realização do projeto serão financiados pelo projeto Jovem Pesquisador INCT-Nanofarma CNPq.

Aluno: Julia de Oliveira Rossato Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Bianca Brítany Mendes Costa Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DOS NOVOS COMPLEXOS DE COBRE E HIDRAZINA COMO AGENTES ANTITUMORIGÊNICOS PARA CÂNCER DE MAMA

Docente orientador: Carla Duque Lopes

RESUMO
Propõe-se especificamente neste trabalho um estudo sobre a síntese de novos compostos de coordenação visando o tratamento do câncer. De acordo 
com dados levantados pelo Inca (Instituto Nacional de Câncer do Ministério da Saúde), o câncer é uma das principais causas de morte por doenças no 
Brasil, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares. Um dos maiores obstáculos para seu tratamento na atualidade é o aparecimento de 
resistência aos medicamentos utilizados na clínica médica. A necessidade de se reverter este problema tem estimulado em muito a pesquisa nesta 
área. Embora a cisplatina venha sendo usada há décadas para o tratamento de câncer em humanos, alguns efeitos tóxicos e resistência ao produto 
têm sido constantemente observados. Estudos sobre a utilização de metalofármacos para o tratamento de diversos tipos de câncer de base sólida vêm 
crescendo com resultados positivos na diminuição da progressão de tumores. A interação dos íons metálicos ou ligantes de coordenação com 
biomoléculas, tais como DNA e certas proteínas constitui um dos aspectos fundamentais para o desenvolvimento de metalofármacos que possam ser 
mais eficazes e com maior probabilidade de atingir alvos preferenciais como órgãos, tecidos e biomoléculas associadas a um processo patológico. 
Dentre os metais, o cobre é extremamente importante na progressão dos tumores e participa ativamente da angiogênese e produção da massa 
tumoral. Entretanto, complexos de cobre II demonstraram ser intercalantes de DNA e, portanto, efetivos na redução da progressão tumorigênica. Para 
entender se os complexos de cobre II são seletivos para células de câncer de mama, duas linhagens serão utilizadas nesta pesquisa: a linhagem MCF-7, 
adenocarcinoma mamário humano, do lúmen epitelial não metastática com alta expressão de receptores hormonais e a linhagem MDA-MB231, 
adenocarcinoma mamário humano triplo negativo, basal do epitélio, sensível à quimioterápicos e de caráter metastático. A linhagem epitelial, não 
carcinogênica, de mamífero, denominada LLCMK2, será utilizada como controle interno. Os ensaios constituirão em análise dos ligantes, que formarão 
os complexos e dos organometálicos em diluições seriadas a fim de determinar os EC50 (dose necessária para matar 50% da população celular-alvo) e 
compará-los com o EC50 obtido com a linhagem LLCMK2 (normal) a fim de selecionar compostos seletivos para as linhagens tumorigênicas. O objetivo 
principal desta pesquisa é identificar o potencial de novos complexos de cobre e hidrazina sobre células metastática de câncer de mama, portanto, o 
estudo pretende selecionar potentes e promissores agentes quimioterápicos para o tratamento do câncer de mama, para posteriormente, em uma 
segunda etapa do projeto, serem avaliados em fase pré-clínica. Os ensaios propostos serão realizados no Laboratório de Parasitologia da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (SP) sendo os insumos e reagentes para realização do projeto financiados pelo projeto Jovem Pesquisador 
INCT-Nanofarma CNPq; os complexos de cobre e hidrazina, bem como seus ligantes serão sintetizados no laboratório de química da Universidade 
Federal de Uberlândia (MG).

E-mail: carla.duque@estacio.br

Aluno: Tayna Ribeiro Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES
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Título AVALIAÇÃO INTEGRAL DOS CASOS DE HANSENÍASE EM RIBEIRÃO PRETO NOS ULTIMOS 5 ANOS

Docente orientador: Zumira Aparecida Carneiro 

RESUMO
Este estudo traz como problemática a necessidade de investigação a respeito da incidência de casos de hanseníase em Ribeirão Preto nos últimos 5 
anos. A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen. A predileção pela pele e nervos 
periféricos caracterizam esta doença. Classifica-se a hanseníase em paucibacilar (com poucos ou nenhum bacilo nos exames) ou multibacilar (muitos 
bacilos). A forma multibacilar, se não tratada, pode transmitir a doença, pois a transmissão se dá através de uma pessoa doente, sem tratamento, que 
pelas vias áreas superiores elimina o bacilo para o meio externo por gotículas de saliva ou secreção nasal, infectando outras pessoas. Após entrar no 
organismo, sem que ocorra a sua destruição, o bacilo se localizará na pele e na célula de Schwann. Nas formas mais graves da doença, pode se 
disseminar para outros tecidos, como os olhos, linfonodos, fígado e testículos. A hanseníase pode se apresentar com manchas vermelhas, claras e 
escuras que são pouco visíveis e não delimitadas, com alteração da sensibilidade no local, perda de pelos e ausência de transpiração. Ao afetar os 
nervos ocorre dormência, perda de tônus muscular e retrações dos dedos, desenvolvendo incapacidades físicas. As formas clínicas da doença são: 
Hanseníase indeterminada (HI), Hanseníase tuberculóide (HT), Hanseníase virchowiana (HV) e Hanseníase dimorfa (HD). O Brasil, hoje, é o segundo 
país do mundo com maior prevalência de hanseníase e são diversos os motivos que contribuem para isso, especialmente o sub-diagnóstico da doença 
por falta de informação tanto para a população quanto para os profissionais de saúde, bem como o abandono do tratamento. Um estudo feito no 
município de Ribeirão Preto, no ano de 2004, apresentou um total de 37 casos de hanseníase notificados, todos residentes na área urbana. A 
população do município nesse ano era de aproximadamente 534.944 habitantes, portando, o coeficiente de prevalência foi 6,9 por 10.000 habitantes, 
um coeficiente bastante elevado, considerando-se a taxa de incidência no Brasil, que em 2005 foi de 2,1 casos em 10.000. Tendo em vista a gravidade 
da enfermidade e suas inúmeras formas de apresentação, esse trabalho de pesquisa objetiva: levantar e entender os casos de hanseníase em Ribeirão 
Preto (SP) e região; analisar os dados coletados para entender os motivos da taxa exacerbada da doença na região; analisar aspectos específicos de 
cada caso como a forma de apresentação e características clínicas; verificar os casos tratados e abandonados; identificar a incapacidade causada em 
determinados pacientes. A pesquisa será realizada a partir das plataformas virtuais SISCAN e DATASUS. Trata-se de uma pesquisa quantitativa 
descritiva, baseada em levantamento de dados, utilizando como amostra os dados de pacientes infectados desde o ano de 2015. Espera-se que com 
esses dados expostos e analisados seja possível arquitetar projetos de prevenção para combater o cenário atual.
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Aluno: Isabela Cristina Silva Lima Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Stella Custódio Godinho Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES

Aluno: Daniele Aldério Almeida Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Tharcila Borges Castro da Rocha Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES

Título CARACTERIZAÇÃO POLÍNICA E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIMICROBIANO DE DIFERENTES AMOSTRAS DE MÉIS BRASILEIROS

Docente orientador: Juliana Issa Hori

RESUMO
A apicultura brasileira começou oficialmente por volta de 1839, quando o padre Antônio Carneiro importou da região do Porto (Portugal) 100 colônias 
de abelhas da espécie Apis melífera. Entretanto, nesta época, essa atividade era bastante rudimentar, com poucas técnicas de manejo e com apenas a 
exploração da cera produzida pelas abelhas. Atualmente, a apicultura apresenta uma renda importante para o homem do campo, sendo uma atividade 
de fácil manutenção e baixo custo inicial, se comparada às demais atividades agropecuárias. Dentre as matérias primas extraídas da apicultura, o mel é 
considerado o produto mais fácil de ser explorado, sendo também aquele com maiores possibilidades de comercialização pois, além de ser um 
alimento, pode também ser utilizado na indústria farmacêutica e cosmética devido às suas conhecidas ações terapêuticas. O mercado mundial do mel 
é uma atividade muito lucrativa, principalmente na área medicinal. O valor dos méis utilizados medicinalmente chega a ser mais de 100 vezes maior do 
que os méis convencionais que hoje são explorados no Brasil. Apesar do grande potencial, o mercado do mel brasileiro ainda é pouco explorado 
quando comparado a outros países. Dentre as propriedades medicinais dos méis brasileiros que podem ser economicamente exploradas encontram-se 
a sua atividade antimicrobiana, curativa, calmante, cicatrizante e anti-inflamatória. Dentre essas propriedades, a sua aplicação tópica na pele, 
incluindo o tratamento de feridas e queimaduras é uma das mais notáveis. Além de estimular a angiogênese, granulação e epitelização, sabe-se que o 
mel também pode ajudar a acelerar o processo de cicatrização de feridas e atuar como um composto antimicrobiano. Ademais devido à grande 
pluralidade e complexidade dos méis e, consequentemente, as suas diferentes propriedades biológicas associadas, é de suma importância caracterizá-
los e diferenciá-los. Diante do exposto, o presente projeto tem como finalidade avaliar diferentes tipos de méis brasileiros, utilizando como 
metodologia a análise dos pólens presentes nas amostras para então verificar a atividade antimicrobiana vinculada a cada variedade, de forma a 
contribuir com a classificação de cada tipo mel, agregando assim valor comercial ao mel brasileiro. Todas as amostras de méis serão gentilmente 
cedidas pela empresa Apis Flora Ltda, sediada em Ribeirão Preto – SP. Todos os processos de preparo e análise das amostras dos diferentes tipos de 
méis serão realizados em colaboração com o Laboratório de Ecologia e Evolução de Abelhas e Vespas do Departamento de Biologia da FFCLRP-USP. A 
valorização do mel pode elevar sobremaneira o valor do setor apícula no país e ampliar a oferta de exportação, gerando divisas para o país. Ademais, 
abre novas possibilidades de terapêutica complementar, que podem trazer benefícios não somente para os pacientes, mas também para a saúde 
pública nacional.

E-mail: hori.juliana@estacio.br

Aluno: Marcella Silva Borges Curso do aluno: medicina Situação: PIBIC/IES

Aluno: Franciane Iasmin Gomes Peres Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE VÍDEO EDUCATIVO PARA O ENSINO DE HABILIDADES MÉDICAS

Docente orientador: Rodrigo Magri Bernardes

RESUMO
Toma-se por pressuposto teoricamente fundamentado que os métodos tradicionais de ensino baseados em modelos de comunicação linear em que 
um professor transmite fatos ao aluno de maneira unidirecional não são particularmente eficazes na aprendizagem de adultos, e podem ser ainda 
menos em exercícios de treinamento orientados para a equipe. Este projeto de pesquisa refere-se à utilização de vídeos educativos na educação, 
especificamente para o curso de medicina, no ensino de habilidades médicas. O objetivo da pesquisa é construir e validar vídeos educativos para o 
desenvolvimento das habilidades médicas de higienização cirúrgica das mãos, paramentação cirúrgica, fios e nós, e montagem de mesa operatória. 
Como metodologia, será utilizado o estudo metodológico, aplicado, de produção tecnológica. O estudo, devidamente submetido à Plataforma Brasil, 
para aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), será realizado em três fases: pré-produção, produção e pós-produção dos vídeos educativos 
para o ensino de habilidades cirúrgicas. Os dados serão exportados do aplicativo Google Forms® para uma planilha do aplicativo Microsoft Office 
Excel® para a criação de um banco de dados. Será realizada a análise descritiva simples e os resultados serão organizados em tabelas e gráficos. Os 
participantes do estudo serão sete médicos que atuarão como juízes na validação dos roteiros. Parte-se do pressuposto de que atualmente o 
conhecimento está disponível através da internet, podendo ser acessado por qualquer indivíduo, a qualquer momento, em qualquer lugar e quantas 
vezes ele achar necessário. Deste modo, considera-se fundamental mudar a visão fundamentada no aprendizado passivo, com horários fixos e 
predefinidos, em salas de aula lotadas e com uma única fonte de conhecimento - o professor. Portanto, entende-se que utilizar recurso audiovisual, no 
formato de vídeo educativo, pode significar uma sofisticação na relação ensino-aprendizagem. Especificamente no que diz respeito ao ensino de 
habilidades médicas, pode-se fazer uso de várias estratégias de ensino para e-learning, entre elas, vídeos sobre habilidades médicas. A utilização do 
modelo proposto de ensino apresenta-se apresenta-se como fortalecedora do processo de ensino-aprendizagem, visto que, por meio dele, pretende-
se captar a atenção do público, bem como despertar a curiosidade em relação às temáticas abordadas. Assim, a utilização de metodologias ativas de 
ensino pode melhorar a relação ensino aprendizagem e contribuir com o melhor desempenho de alunos do curso de medicina durante o 
desenvolvimento de atividades de práticas cirúrgicas.
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Título INIBIÇÃO DA PCSK9: UMA NOVA TERAPIA PARA REDUÇÃO DA COLESTEROLEMIA

Docente orientador: Cristiane Cardoso Correia Teixeira

RESUMO
O colesterol é um constituinte fundamental no organismo humano, sendo elemento constituinte da membrana plasmática e elemento responsável 
pela síntese de hormônios esteroides e de sais biliares. Há duas fontes de colesterol: a alimentação e a síntese pelo organismo. A hipercolesterolemia 
é um fator de risco para doenças cardiovasculares e seu diagnóstico é estabelecido através e exames laboratoriais, níveis de colesterol superiores a 
190mg/dL. Há muito tempo sendo a mais sedimentada terapêutica da colesterolemia, as estatinas sempre se demonstraram como fármacos seguros e 
eficazes na redução da síntese de colesterol, por meio da inibição da enzima HMG-CoA, uma das enzimas importantes na síntese intracelular do 
colesterol. A inibição desta enzima reduz o colesterol intracelular, e como consequência, ocorre um aumento de receptores de LDL, alterando o 
transporte e metabolismo das lipoproteínas. Porém, uma questão clínica relevante é a dificuldade na obtenção dos níveis de LDL-C recomendados 
pelas diretrizes para indivíduos com muito alto risco cardiovascular. Mesmo com o uso de estatinas de alta potência, uma proporção substancial 
desses pacientes não conseguirá obter este alvo devido aos efeitos farmacogenéticos que determinam ampla variabilidade interindividual na resposta 
às estatinas. Após 25 anos da introdução das estatinas, desenvolveu-se um novo fármaco para a hipercolesterolemia por meio da inibição da PCSK9. 
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Esta proteína é responsável pela diminuição da atividade do receptor LDL, o que resulta em pacientes com elevados níveis plasmáticos de colesterol. 
Este trabalho se insere neste contexto na medida em que visa realizar uma revisão bibliográfica da hipercolesterolemia, verificando quais são os 
fatores de risco, complicações e principais tratamentos utilizados e recomendados, dando ênfase às estatinas e ao inibidor da PCSK9. Para tanto, será 
realizada extensa revisão bibliográfica, em diversos sites de buscas, como PubMed, Scielo, Google acadêmico, investigando sobre o conceito da 
colesterolemia e seus fatores de risco e as estatinas como método mais recomendado atualmente como tratamento da hipercolesterolemia. Por fim, 
visando complementar o estudo acerca do tratamento da colesterolemia, será também abordado o mecanismo de ação dos inibidores da PCSK9, a 
nova medicação terapêutica usada para pacientes com colesterol elevado. Além da análise das estatinas e dos Inibidores da PCSK9 de maneira 
individual no seguimento de pacientes, serão resgatados artigos que retratem tratamentos bem-sucedidos (ou não) quando associados esses dois 
medicamentos no tratamento clínico de pacientes com hipercolesterolemia.

Aluno: Semiliana Couto Nolli Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Marcelo Roberto Oliveira Júnior Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES

Título O ENSINO DE ANATOMIA HUMANA: COMPARAÇÃO ENTRE A METODOLOGIA TRADICIONAL E ASSOCIAÇÃO COM O USO DA 
ULTRASSONOGRAFIA

Docente orientador: Alexandre Pereira Ricci

RESUMO
Este estudo traz como tema uma investigação a respeito do ensino de anatomia humana associada ao uso da ultrassonografia. A disciplina Anatomia 
Humana (AH) é essencial para os cursos da área da saúde principalmente em cenários práticos de atendimento, entretanto, existem algumas barreiras 
que atrapalham o aprendizado do aluno. Coloca-se como objetivo desta pesquisa investigar a viabilidade e efetividade do ensino anatômico teórico-
prático associado à ferramenta de Ultrassom, avaliando a aprendizagem e o enfrentamento dos alunos. Como objetivos específicos, pretende-se 
avaliar as dificuldades enfrentadas pelos alunos na apresentação dos casos clínicos; avaliar as dificuldades dos alunos a partir da discussão dos casos 
clínicos com o uso do ultrassom; verificar a melhora da aprendizagem nas disciplinas de Anatomia Humana teórica e prática após a introdução de 
Anatomia Clínica com uso de Ultrassonografia. Trata-se de um estudo quantitativo de caráter exploratório-descritivo, para o qual será aplicado um 
questionário para coleta de dados, com questões relacionadas à Disciplina de Anatomia Clínica. Parte-se do pressuposto de que além do uso de peças 
humanas cadavéricas, que por vezes pode ser uma dificuldade para alguns alunos, também é interessante o uso de tecnologias como CD-rom, Raio-x, 
Tomografia Computadorizada (TC), Ressonância magnética (RNM) e Ultrassonografia (US), como alternativas ao método tradicional de aprendizagem 
de Anatomia Humana. A Ultrassonografia é um procedimento portátil, não-invasivo, sem radiação, sem efeitos adversos e mais barato em relação a 
Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética, no entanto, seu uso na maioria das Faculdades de Medicina no Brasil ainda é escasso, pois 
nem sempre há recursos disponíveis para a aquisição de um aparelho para utilizá-lo como forma complementar ao ensino de Anatomia Humana. 
Assim, no estudo em tela, compreende-se que o uso da Ultrassonografia possibilitará ao aluno a compreensão e identificação de estruturas 
anatômicas tridimensionais, integrando a anatomia expositiva à cadavérica. Além disso, a Ultrassonografia proporciona ao aluno o aprendizado in vivo 
da Anatomia Humana, podendo-se avaliar fluxo sanguíneo, movimentação de órgãos durante o ato de respiração e possíveis variações anatômicas. 
Esse conjunto de aspectos positivos poderá promover ao aluno maior aprendizado sobre a Anatomia Humana, além de maior confiança e 
desenvolvimento de habilidade durante a realização do exame físico e de um procedimento invasivo que poderão vir a ocorrer futuramente.
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Título RISCOS E BENEFÍCIOS DO USO DO ALTEPLASE NA JANELA TERAPÊUTICA DO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE)

Docente orientador: Cristiane Cardoso Correia Teixeira

RESUMO
O acidente vascular encefálico é uma das maiores causas de mortalidade no mundo, sendo no Brasil a principal causa de morte. Refere-se a um 
complexo de sintomas de deficit neurológico que duram no mínimo 24 horas, resultando em lesões cerebrais. É caracterizado como um evento de 
início agudo e é provocado por um infarto devido a uma isquemia ou hemorragia. Esta doença cursa com sequelas que muitas vezes podem ser 
incapacitantes em relação à marcha, aos movimentos de membros superiores e inferiores, espasticidade, falta de controle do esfíncter, à realização de 
atividades da vida diária, aos cuidados pessoais, à linguagem, à alimentação, à função cognitiva, à atividade sexual, à depressão, à profissão e à 
atividades de lazer. Compromete de forma intensa e global a vida pós o AVE, diversas vezes tornando o indivíduo totalmente dependente, 
ocasionando muitas vezes em isolamento social e posteriormente depressão. Um dos trombolíticos de escolha em pacientes acometidos por acidente 
vascular encefálico isquêmico é o uso do fármaco alteplase. Este fármaco é um ativador de plasminogênio tissular recombinante que ativa diretamente 
a conversão de plasminogênio em plasmina, diminuindo assim, a chance de incapacidade funcional. A precoce recanalização da área com isquemia 
pelo uso de fibrinolítico tem como objetivo reestabelecer o fluxo sanguíneo da região de penumbra periinfarto, e assim minimizar os danos 
neurológicos e reduzir a isquemia. Porém, há divergências literárias quanto ao tempo para administração deste medicamento, o que se coloca como 
problema de pesquisa a ser investigado. Para responder a este problema, esta pesquisa busca realizar um levantamento bibliográfico sobre os riscos e 
benefícios do uso do Alteplase na janela terapêutica do Acidente vascular encefálico (AVE). Com este projeto de pesquisa espera-se ajudar na 
formação recursos humanos necessários para atuarem nesta área da medicina, visando melhorar a qualidade de vida dos pacientes. As bases de dados 
que serão utilizadas são: PubMed, Scielo, Google acadêmico. Os artigos serão selecionados de acordo com a relevância do tema e periódico publicado, 
bem como ano publicado. Além disso, serão selecionados artigos escritos em inglês, português ou espanhol. Pra finalizar será realizada uma leitura 
analítica com a finalidade de ordenar e sumariar as informações contidas nas fontes, de forma que estas possibilitem a obtenção de respostas ao 
problema da pesquisa, evidenciando o papel da terapia trombolítica com Alteplase no Acidente Vascular Encefálico, sua janela terapêutica, e outros 
usos do medicamento Alteplase.
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Projeto(s) do curso: Psicologia

Título ATUAÇÃO E VIVÊNCIAS DO PSICÓLOGO NO ATENDIMENTO A PACIENTES ONCOLÓGICOS

Docente orientador: Maria Rosa R. Rissi

RESUMO
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer corresponde a segunda causa principal de morte por doença no mundo, provocando 6 
milhões de óbitos por ano e deve ser visto como um problema de saúde pública, pois atinge indivíduos de todas as idades e em todos os continentes. 
Além de causar dor e outros desconfortos físicos, o câncer também está associado a impactos psíquicos, sociais e econômicos para o indivíduo e seus 
familiares. Por se tratar de uma doença estigmatizada em que há risco de morte, os transtornos psíquicos são comuns, gerando uma perda da 
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qualidade de vida. Nos últimos anos a psico-oncologia tem se tornado um instrumento indispensável, por possibilita ao paciente com câncer mais 
qualidade de vida, auxiliando no processo de enfrentamento da doença, aprimorando técnicas que capacitam o paciente a utilizar seus recursos 
mentais para intensificar os efeitos medicamentosos que fazem parte do tratamento. Foram aprimorados também os recursos de apoio aos 
cuidadores, profissionais e familiares que participam do tratamento junto ao paciente, oferecendo estratégias de autocuidado e fortalecimento, assim 
como a integridade de sua saúde física e mental. Assim, a psico-oncologia estuda os fatores psicológicos envolvidos no processo de adoecimento, 
tratamento e reabilitação dos pacientes com câncer e tem como principais objetivos a intervenção psicológica que auxilia no processo de 
enfrentamento da doença e a identificação de variáveis psicossociais e contextos ambientais, bem como, situações que causam estresse aos pacientes 
e familiares. Portanto, trata-se de um campo de trabalho multiprofissional, que traz em seu bojo inúmeros desafios à psicologia. Frente a isto, o 
presente estudo tem como objetivo compreender aspectos da atuação do psicólogo junto aos pacientes oncológicos e serviços de oncologia 
considerando sua complexidade e necessidade de contínuas reflexões e aperfeiçoamento pessoal e profissional. Objetiva-se, especificamente, 
investigar motivações para a escolha do trabalho em psico-oncologia; verificar aspectos da formação profissional para o trabalho junto ao paciente 
oncológico; descrever tarefas e responsabilidades do psicólogo que atua em psico-oncologia; identificar as dificuldades inerentes ao trabalho do 
psicólogo neste contexto; compreender estratégias utilizadas pelos profissionais para lidar com as sobrecargas da prática profissional. 
Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa que será desenvolvida a partir de entrevistas semiestruturadas, conduzidas junto a 
profissionais psicólogos, que atuam ou tenham atuado em serviços de oncologia na região de Ribeirão Preto (SP). Neste contexto, espera-se 
compreender as vivências dos profissionais que atuam na oncologia, como lidam com questões de difícil manejo e as sobrecargas da atuação, 
considerando os aspectos técnicos- profissionais e pessoais, importantes para uma prática ética, bem como identificar os diversos desafios impostos à 
atuação no campo oncológico.

Aluno: Fernanda de Máximo Braz Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Marissa Beletti Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título FATORES DE RESILIÊNCIA E/OU VULNERABILIDADE EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Docente orientador: Mariana Fortunata Donadon

RESUMO
O termo resiliência pode ser descrito como a capacidade de resistir à vivência de estressores e/ou a capacidade de recuperar-se das adversidades. Algo 
pouco esclarecido na literatura envolve a sua origem, já que não é muito claro nos estudos se a capacidade de ser resiliente é algo inato ou é adquirida 
ao longo da vida. Uma associação muito importante entre a resiliência e estudantes universários tem sido apontada na literatura, já que esta é uma 
fase de grandes modificações na vida do jovem. Nesse sentido, o objetivo principal desta pesquisa será: realizar uma revisão da literatura a fim de 
verificar possíveis associações entre a boa adaptação do estudante a vida universitária, abrangendo aspectos da resiliência e/ou vulnerabilidade à 
doenças. Importante considerar que determinar a vulnerabilidade do indivíduo requer conhecer o contexto onde ele está inserido, atentando para 
suas particularidades, o meio onde vive e a que circunstâncias protetivas e/ou de risco ele está exposto. Portanto, compreender a resiliência permite 
abranger fatores de vulnerabilidade, uma vez que o impacto das adversidades na vida do indivíduo pode ser determinado pela forma como é 
percebido, tornando-o vulnerável ou resiliente. Quando um indivíduo não consegue adquirir resiliência fica vulnerável, e nesta perspectiva, os 
estudantes universitários vem sendo apontados como uma população com elevados índices de queixas de sofrimento psíquico e significativa 
incidência de transtornos mentais. Assim, os objetivos específicos serão realizados por meio da revisão sistemática de bases de dados científicas da 
literatura, buscando verificar: a) possíveis associações entre fatores de resiliência atrelados ao início e término da vida universitária; b) verificar 
possíveis associações entre a vulnerabilidade à doenças mentais ocasionadas pela vida universitária. Tem-se como hipótese de pesquisa que 
estudantes universitários que conseguem concluir o curso de graduação são mais resilientes em relação aos estudantes que abandonam a graduação 
antes do término, considerando-se também por hipótese que estudantes que abandonam os cursos de graduação são mais vulneráveis ao 
desenvolvimento de doenças físicas e mentais. Para este estudo de revisão, será seguida a metodologia PRISMA, recomendada para estudos de 
revisão da literatura. Serão pesquisados artigos publicados nas bases de dados Scielo, Psycoinfo e Pepsi, utilizando-se das palavras-chaves Resiliência, 
Universitários, estudantes, vulnerabilidade.

E-mail: marianadonadon@hotmail.com

Aluno: Matheus Fontana Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Viviane Souza Sanchez Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DOS FATORES DE RISCO PARA A ESQUIZOFRENIA

Docente orientador: Juliana Setem Carvalho Tucci

RESUMO
A esquizofrenia é um transtorno complexo que acarreta diversos prejuízos sociais e ocupacionais na vida do indivíduo. Ela é caracterizada por diversos 
sintomas positivos e negativos, como alucinações, delírios, discurso desorganizado, pensamento desorganizado, comportamento desorganizado ou 
catatônico, afeto embotado, alogia e avolição. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 26 milhões de pessoas em todo o 
mundo são afetadas por esse transtorno. O diagnóstico da esquizofrenia tem base inteiramente na história psiquiátrica e no exame do estado mental. 
Ao longo de toda a história, vários registros nos mostram que já eram encontrados sintomas de esquizofrenia. Estudos na área de pesquisa do 
transtorno demonstram que existe um grande campo de possibilidades para conhecer a natureza do desenvolvimento da patologia. Atualmente, uma 
das hipóteses aceitas é que a esquizofrenia é resultado de ligações entre fatores genéticos e fatores ambientais, denominada como teoria 
multifatorial, propondo que pessoas com fatores genéticos, com determinados genes específicos, ficam mais vulneráveis ao desencadeamento da 
patologia. Algumas pesquisas na área apontam que entre os fatores ambientais estão: o clima, déficit de vitamina D, influenza e o uso da cannabis. A 
associação da cannabis e desenvolvimento da esquizofrenia tem sido alvo de vários estudos. Os estudos indicam que indivíduos com a pré-disposição 
genética, quando são expostos a eventos estressantes, têm uma maior probabilidade de desenvolver a patologia. No entanto, ainda são necessários 
mais estudos para chegar a conclusões mais concretas sobre a patologia, e neste trabalho de pesquisa coloca-se a seguinte pergunta: quando um 
indivíduo nasce com gene para esquizofrenia e em outras fases do desenvolvimento não é exposto de forma evidente a nenhum evento estressor, 
ainda assim poderá desencadear a patologia? Buscando responder a esta pergunta, o objetivo desse trabalho é conhecer o desenvolvimento da 
esquizofrenia a partir da interação entre os fatores ambientais e fatores genéticos, além de analisar se apenas um fator pode ser responsável pelo 
desenvolvimento do transtorno. Para tanto, será realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico, com o intuito de fazer um levantamento de dados e 
informações sobre os possíveis fatores de risco que são responsáveis pelo o desencadeamento da patologia. Após análise da literatura, serão 
verificadas as evidências a respeito das possíveis correlações.

E-mail: juliana.tucci@estacio.br

Aluno: Juliana dos Santos Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Nelson Ramos Filho Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Aline Thainá Fischer Neves Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
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Título ANÁLISE DOS FATORES DETERMINANTES DOS CONSUMIDORES QUE ADOTAM E-COMMERCE

Docente orientador: Carlos Ivan Mozambani

RESUMO
A popularização da internet a partir da década de 90 tem provocado grandes mudanças na maneira como as pessoas se informam, se comunicam, 
conduzem pesquisas e, principalmente, como comercializam seus produtos. Pesquisas têm demonstrado as mudanças no comportamento do 
consumidor, provocadas, em grande medida, pelo rápido avanço e difusão das tecnologias móveis e a crescente influência das mídias sociais. É cada 
vez maior o número de consumidores que passaram a adquirir produtos pela internet. Na China, por exemplo, o comércio eletrônico já representa 
59% do total das vendas de varejo, ou seja, são mais consumidores utilizando a internet para fazerem suas compras do que comprando em lojas 
físicas. Diversos são os impactos apontados influenciando empresas a ofertarem seus produtos pela internet (redução dos custos operacionais, 
economias de escala e escopo). Os consumidores, por sua vez, também são beneficiados com as transações on-line (maior número de produtos, 
informações detalhadas sobre produtos e fornecedores, comodidade, facilidade de comparação de preços, entre outros). Neste sentido, o presente 
projeto tem como objetivo central identificar os fatores que influenciam consumidores na escolha da internet para comprar produtos de varejo. Serão 
investigados o perfil dos consumidores que utilizam comercio eletrônico, os principais produtos consumidos e os padrões para escolha deste canal. É 
objetivo deste projeto também, identificar as barreiras e dificuldades identificadas por indivíduos que nunca realizaram compras pela internet. Para 
alcançar estes objetivos, será realizada uma revisão de literatura para identificar os fatores determinantes já apontados em outros estudos empíricos. 
A revisão sustentará a construção do instrumento de coleta de dados. Os dados serão coletados com auxílio de redes sociais e a aplicação do 
instrumento estruturado será realizada via GoogleDocs. A amostra será composta por consumidores que já realizaram compras pela internet e 
consumidores que nunca realizaram compras por este canal. Tal fato permitirá estabelecer um padrão de comparação e buscar uma relação de causa e 
efeito. Após a coleta dos dados, estes serão analisados por meio de estatística descritiva (frequência, média e desvio padrão) e testes de hipóteses, 
visando encontrar diferenças estatisticamente significativas nos parâmetros analisados entre o grupo que realizou compras pela internet e o grupo 
que não realizou. Posteriormente, a identificação dos fatores determinantes será feita por meio de modelos de regressão com variável dependente 
qualitativa (logit e probit).

E-mail: carlos.mozambani@estacio.br

Aluno: MARIA EDUARDA APARECIDA PROCÓPIO
 Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
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Título A FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL COMO PRESSUPOSTO PARA O EXERCÍCIO DA PROPRIEDADE URBANA

Docente orientador: Karla Regina Peiter

RESUMO
O trabalho proposto tem por finalidade demonstrar, através de um levantamento doutrinário e legal, que muito embora o direito de propriedade se 
apresente como o mais amplo dos direitos subjetivos concedidos ao Homem, conhece ele limitações ao seu exercício. Dentre estas restrições, a 
observância da função socioambiental prevista na Constituição da República de 1988 e no Código Civil de 2002, que define o próprio alcance dos 
elementos constitutivos da propriedade, quais sejam, uso, fruição, disposição e reivindicação. O norte dado ao estudo direciona-se por seu problema 
de pesquisa, qual seja, a função socioambiental pode ser concebida como pressuposto para o exercício da propriedade urbana? Para identificar uma 
possível resposta, será adotado o método dedutivo, com pesquisa às fontes doutrinárias e jurisprudenciais. O grande crescimento populacional, a 
ocupação descontrolada em detrimento do meio ambiente e a subutilização ou a utilização inadequada da propriedade tornam cogente a imposição 
de limites ao exercício do direito de propriedade. Perseguindo neste panorama, observa-se que o próprio conceito de propriedade sofreu 
transformações na medida em que deixa de lado o caráter egoístico e individualista, vertendo-se em função social e ambiental. Desta forma, a função 
socioambiental pode ser vista como pressuposto para o exercício da propriedade, visto que seu cumprimento é de caráter indispensável. Todo 
proprietário, deve atribuir ao seu bem, uso correspondente ao fim social a que se destina, bem como atentar para a preservação dos recursos 
ambientais, sob pena de perda da proteção constitucional. Para tanto, o presente artigo apresenta a evolução conceitual do direito de propriedade, 
deixando ele de estar apenas condicionado ao interesse individual, tornando-se um direito-dever, objeto de diversas restrições. A partir da 
promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 a ideia de função socioambiental da propriedade foi sobremaneira 
intensificada e, portanto, a repercussão social e ambiental do seu exercício passou a fazer parte de sua concepção e tutela.

E-mail: karla.peiter@estacio.br

Aluno: MARCOS RODRIGUES Curso do aluno: Direito Situação: IC/ESTADO

Título O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO (?) DE DEMANDAS REPETITIVAS: UMA ANÁLISE PRÁTICA SOBRE A UNIFICAÇÃO DAS DECISÕES NOS TRIBUNAIS 
DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA E DO RIO GRANDE DO SUL

Docente orientador: LIANE SLAVIERO RAMOS

RESUMO
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) trata-se de uma inovação trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, considerado como 
um dos principais mecanismos de aplicação, formação e consolidação de um sistema de precedentes obrigatórios no Brasil. Diante de um contexto 
onde os litígios repetitivos multiplicavam-se cada dia mais, comprometendo a eficiência e a celeridade do sistema processual, originando dispersões na 
jurisprudência e, consequentemente, ameaças diretas à igualdade e à segurança jurídica, o legislador precisou buscar meios para tornar a justiça mais 
eficiente e previsível, evitando soluções díspares para jurisdicionados na mesma situação jurídica. Não obstante a ampla aceitação do instituto 
disciplinado nos arts. 976 e seguintes do CPC/2015, verifica-se que, ao que parece, na prática este não atendeu a todas problemáticas que lhe foram 
atribuídas. Em que pese tenha sido criado para poder ser solucionado nas cortes regionais, o IRDR pode, a depender da relevância da questão de 
direito objeto do incidente e da atuação dos entes legitimados, acabar sendo levado a julgamento diante o Superior Tribunal Federal e Supremo 
Tribunal Federal. Considerando que o sistema federalista adotado pelo Brasil impõe limitações aos efeitos dos julgamentos em sede de IRDR à área 
territorial de jurisdição de cada tribunal, sua aplicação deve ser extremamente cautelosa, a fim de a jurisprudência seja mantida coerente e íntegra 
(art. 926 do CPC/2015), e não interpretada de maneira independente, conforme às particularidades locais de cada região do país. É temerário, 
portanto, que existam Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas versando sobre idêntica questão de direito em tribunais locais de diferentes 
estados do país, e lá restarem julgados definitivamente, transitando em julgado com posicionamentos diversos, ou contrários, devido os entes 
legitimados no feito não terem apresentado intenção de deslocar a questão as Cortes Superiores. Dessa forma, o presente trabalho busca avaliar a 
aplicação prática desse instituto, realizando o levantamento do número de IRDRs nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul após o advento da 
Lei nº 13.105 de 2015, procurando distinções e heterogeneidades nos entendimentos de ambos os estados, utilizando-se da ferramenta de busca de 
jurisprudência dos Tribunais de Justiça dos referidos estados e também do Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios do 
Conselho Nacional de Justiça, que mantém informações recursos especiais repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivas, recurso 
extraordinário com repercussão geral e incidente de assunção de competência.

E-mail: lianeramos@flavioluz.adv.br

Aluno: Maria Eduarda da Silva Speroni Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título OS PRECEDENTES: UMA VISÃO PRÁTICA DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Docente orientador: LIANE SLAVIERO RAMOS

RESUMO
O novo projeto do Código de Processo Civil foi sancionado com a proposta de tornar o sistema processual e procedimental mais efetivo, agregando 
duração razoável a tutela jurídica, em atendimento às novas e urgentes demandas sociais advindas com a pós-modernidade. Desta forma, restaram 
consignados em diversos momentos novos procedimentos que visam auxiliar a resolução de casos repetidos - de forma inovadora e outros repetindo o 
código de processo cívil de 1973 -, institutos que se baseiam nos sistemas oriundo da Inglaterra e da Alemanha, que contemplam a aplicação de 
julgamentos pretéritos, baseados na resolução de um caso paradigma, aos casos futuros e análogos. A questão posta, que trata da aplicação de um 
julgamento como resolução para o conflito posterior, vem sendo amplamente debatida pelos operadores dos direitos, é observado no nosso sistema 
pela doutrina e pela legislação. Sergio Porto em seu artigo “Sobre a Common Law, Civil Law e o Precedente Judicial”, observou o fenômeno da 
“Commonlawlização” do “Civil Law”.   Desta forma o presente trabalho tratará de analisar dois principais mecanismos constantes no novo diploma 
processual, que têm a finalidade de aplicar o sistema de precedentes no nosso sistema, que é baseando na resolução do conflito a partir da aplicação 
da lei ao caso concreto, a fim de perquirir a aderência dos julgadores e efetividade da medida.  O projeto pretende estudar o Incidente de Resolução 
de Demandas Repetitivas (IRDR) e o Incidente de Assunção de Competência (IAC), institutos com previsão na Lei nº 13.105 de 2015. Mais 
pontualmente a presente pesquisa irá levantar e quantificar em números quantos são os Incidentes pesquisados admitidos no Tribunal de Justiça do 
Estado de Santa Catarina após o advento da Lei nº 13.105 de 2015. A metodologia aplicada será a hipotético-dedutiva, onde serão feitas o 
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levantamento quantitativo dos incidentes (IAC e IRDR) admitidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a fim de analisar a sua aplicação 
no acórdão através da pesquisa in loco, utilizando-se a ferramenta de busca de jurisprudência do TJSC. A verdade é o que direito visto não mais apenas 
como ciência jurídica, mas também social-econômica, não tem como ficar alheia a todo esse bombardeio de informações que, diariamente, são 
trocadas pelas diferentes culturas e pelas diferentes influências. E essa visão multidisciplinar do direito é também um reflexo da globalização que 
impõe uma constante atualização e revisão dos sistemas, fazendo com que cada vez mais estejam mais próximos uns dos outros.  O presente trabalho 
se justifica sobre diversos prismas, o primeiro deles trata de pesquisar o sistema de precedentes, considerando-se o recorte jurídico e uma das suas 
principais baliza a segurança jurídica e o esperado tratamento igual dos tribunais em casos análogos,  que gera um senso de organização ao sistema, 
obrigando o julgador a seguir o entendimento de seus pares, decidindo casos iguais de formas iguais, o segundo deles também de extrema relevância 
e trata da efetividade e aplicação do novo código de processo civil, que foi sancionado após um processo de tramitação de mais de seis anos,  
Portanto, considerando que o direito está passando por uma fase de transição e de revisão de conceitos e que novos desafios impõem novas soluções, 
se faz necessário analisar se a introdução de mecanismos importados de outro sistema pode nos auxiliar na resolução dos conflitos diários.

Aluno: Matheus Ferreira da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Aluno: Gabriela Uchôa dos Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título ANÁLISE QUALITATIVA DO EMPREGO DOS PARÂMETROS DE CONFORTO AMBIENTAL NAS ETAPAS INICIAS DE CONCEPÇÃO DO PROJETO 
ARQUITETÔNICO 

Docente orientador: Aline Cesa de Sousa Lopes

RESUMO
O presente trabalho inicia-se com uma discussão a respeito da metodologia para concepção de projeto arquitetônico por partes dos profissionais da 
área de arquitetura.
O processo para o desenvolvimento de um projeto arquitetônico envolve múltiplas disciplinas que conferem a complexidade do resultado final do 
processo construtivo, envolvendo as etapas de pesquisa e levantamentos de dados, estudos preliminares, anteprojeto até a conclusão do projeto 
executivo. Neste processo de criação é utilizada a comunicação gráfica, o desenho, como instrumento de visualização dos aspectos essenciais de uma 
arquitetura, mas isso não garante a visualização de muitos aspectos fundamentais de uma edificação, principalmente no que se refere ao conforto 
ambiental. Ocorre que os parâmetros de conforto ambiental não estão representados diretamente pelas plantas baixas, cortes ou fachadas, mas são 
cruciais para a concepção, implantação e escolha dos materiais que serão empregados no projeto de arquitetura. A preocupação com o ambiente 
apropriado e que ofereça parâmetros adequados de conforto para o desenvolvimento das atividades humanas deve se estender para todos os tipos de 
edificações. A condição de conforto é obtida mediante o efeito conjugado e simultâneo de um complexo conjunto de fatores objetivos, como os 
elementos do clima (temperatura do ar, umidade relativa, movimento do ar e radiação), níveis de iluminação, níveis de ruídos, contraste entre os 
planos de visão entre outros elementos que influenciaram na sensação de conforto. Apesar da importância do desempenho do conforto ambiental nas 
edificações muitos profissionais não concretizam a aplicação de seus princípios durante o processo de projeto. O objetivo do presente trabalho é 
identificar de que forma os estudos de parâmetros de conforto ambiental estão presentes nas etapas de estudos preliminares e anteprojeto, e quais 
são as barreiras encontradas pelos profissionais nas fases iniciais para aplicar tais estudos. Para tal, será proposto o desenvolvimento e aplicação de 
questionários junto aos profissionais da área, professores e alunos de graduação com o intuito de identificar as principais barreiras para a aplicação 
dos fundamentos de conforto ambiental durante o processo projetual. Busca-se trazer a discussão sobre a importância do desenvolvimento de uma 
metodologia de projeto que envolva diferentes competências e o estímulo dos conhecimentos de conforto ambiental ao ensino-aprendizagem de 
projeto arquitetônico.

E-mail: alinecesa@gmail.com

Aluno: Heloisa Rodrigues Ferreira Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES
Aluno: LARISSA ROSA Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES ACÚSTICAS EM SALAS DE AULA E SUA INFLUÊNCIA NOS USUÁRIOS

Docente orientador: POLLYANNA RODRIGUES LIMA

RESUMO
A relação entre acústica e arquitetura se dá na multiplicidade do melhor aproveitamento do espaço quando se busca a qualidade de sua ocupação. Em 
se tratando de salas de aula, a condição acústica dos ambientes é determinante no processo de ensino e aprendizagem. Ao projetar ou readequar um 
espaço, por meio da acústica arquitetônica, para vivências pedagógicas, deve-se observar a sala de aula como espaço que permite, favorece e estimula 
a presença, a discussão, o estudo, a pesquisa e o debate. Cada tipologia de sala de aula exige condições particulares tanto para a comunicação como 
para o conforto acústico. Segunda a Organização Mundial da Saúde, um ambiente ruidoso acarreta prejuízos ao desempenho humano e causa danos à 
saúde geral do indivíduo. Em salas de aula, entre os danos causados pelo ruído, podemos citar os prejuízos físicos, emocionais e educacionais. 
Compreendendo o papel das instituições educacionais como responsável pela educação de crianças, jovens e adultos, é inegável que exerce 
importante papel no desenvolvimento dos indivíduos e também da coletividade. Neste sentido, é imprescindível que suas instalações ofereçam 
conforto acústico aos usuários. Atualmente, a realidade evidencia a depreciação da qualidade de ensino em consequência de diferentes fatores, 
dentre estes está a qualidade acústica dos ambientes, aspecto ainda muito negligenciado no Brasil. No caso de edificações existentes, é preciso indicar 
soluções práticas e adaptáveis para que o ambiente seja adequado à atividade ao qual se destina. De forma a contribuir para uma mudança neste 
cenário, essa pesquisa se propõe a estudar a qualidade acústica de salas de aula, partindo do pressuposto de que essas não se encontram adequadas 
ao uso, a fim de avaliar a interferência das condições acústicas das salas de aula na compreensão da fala do professor por parte dos alunos, e propor 
soluções viáveis de adequação dessas para as práticas pedagógicas e conforto dos usuários. A fim de atingir seu objetivo, este trabalho trata de uma 
pesquisa experimental, de natureza quantitativa – caracterizada pelo emprego de instrumentos estatísticos cuja preocupação central é medir 
parâmetros acústicos existentes em cada ambiente – e qualitativa – fundamentada em análises subjetivas de preferências dos usuários.

E-mail: pollyannalima@outlook.com

Aluno: Nathalia Anderson Régis Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Jornalismo

Título A ATUAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
 NA REDAÇÃO DE NOTÍCIAS 


Docente orientador: REGINA ZANDOMENICO

RESUMO
O presente projeto, por meio de pesquisa bibliográfica exploratória descritiva, pretende analisar como repercute na prática jornalística a relação da 
inteligência artificial, por meio de algoritmos, com a redação de notícias. Cabe salientar que o jornalismo, assim como todas as áreas do conhecimento, 
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é influenciado pelas transformações tecnológicas, mas a última década trouxe um fato inédito: é a primeira fez que notícias estão sendo veiculadas 
sem que a redação seja vinculada a um ser humano. Também serão apresentados, como parte da contextualização, exemplos de outras áreas em que 
a inteligência artificial é responsável pela produção textual, como literatura e discursos políticos. Desde que os primeiros jornais surgiram no mundo, 
no século 17, sempre esteve presente a figura do repórter entrevistando e redigindo notícias. No século 21, entretanto, a inteligência artificial 
começou a dividir com jornalistas a tarefa de redigir notícias. Textos produzidos por jornalistas robôs já são realidade em agências de notícias e 
veículos de comunicação de 11 países, entre eles os Estados Unidos, onde estão instaladas duas empresas de destaque na área da redação 
automatizada. No Brasil uma parceira da PUC  com o Globo Esporte, em 2011, viabilizou o desenvolvimento de um algoritmo para auxiliar a redação de 
notícias relacionadas a  jogos de futebol. A experiência, entretanto, não existe mais. Esse avanço tecnológico incita a ampla discussão que inclui desde 
a qualidade e credibilidade do texto jornalístico até questões éticas. Nas questões qualitativas, por exemplo, THURMAN, KONSTANTIN e KUNERT 
(2017) alertam que a geração de linguagem natural (GLN) realizada pelos algoritmos pode criar um novo padrão para o texto jornalístico distante das 
atuais habilidades exigidas. Entre essas habilidades estão entrevistar fontes e colocar as declarações delas em citações diretas ou indiretas.  Até o 
presente momento, a redação automatizada só consegue redigir em situações em que números representem a motivação para a notícia ser veiculada. 
Neste contexto, estão as partidas de futebol porque o saldo de gols pode representar uma vitória, derrota ou empate. Caso um levantamento 
apresentasse hoje o número de partidas que um time perdeu no último ano, por exemplo, o algoritmo se ateria ao dado factual, mas um repórter ao 
produzir uma reportagem tem condições de ir muito além entrevistando jogadores, comissão técnica, torcedores e outras fontes que achar 
necessárias, além de apresentar até mesmo informações sobre a história do time. Ao ir ao campo de futebol durante uma partida do time, o jornalista 
poderia, inclusive, relatar reações psicológicas dos torcedores e de jogadores durante passes errados e cartões amarelos e vermelhos. As limitações da 
inteligência artificial nas questões éticas relacionadas à prática jornalística também merecem destaque. De quem seria a culpa pela veiculação de um 
erro? Do jornal? Do algoritmo? Neste momento vivenciado pelo jornalismo, (FERIGATO, 2015) alerta que caso alguém se sinta atingido por uma noticia 
produzida por uma inteligência artificial, haverá o problema legal e ético de se ter uma vítima sem um criminoso. Pesquisadores da área da 
comunicação afirmam que a atuação da Inteligência Artificial do jornalismo é irreversível e que a tendência é ser ampliada para outras atividades da 
área, além da redação. Diante do exposto, é evidente a urgência em discutir as consequências da Inteligência Artificial no jornalismo. Um fenômeno 
que atinge não só profissionais da área, mas o público de modo geral.

Aluno: Igor Santos da Silveira Curso do aluno: Jornalismo Situação: PIBIC/IES

Aluno: Ana Maria Marques Curso do aluno: Jornalismo Situação: PIBIC/IES

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Ambiental e Sanitária

Título A POTABILIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E AS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Docente orientador: Julia Wahrlich

RESUMO
A água, quando contaminada, é um dos meios mais eficientes de transmissão e disseminação de doenças ao homem. Visando assegurar o controle de 
qualidade da água para abastecimento humano, foi implementado a metodologia de monitoramento da água em municípios abrangidos pelo sistema 
único de saúde (SUS). Isto se justifica diante de resultados apontados pelos índices de enfermidade de veiculação hídrica, caracterizada pela ingestão 
de água contaminada por microrganismos. A maior parte das enfermidades transmitidas para o ser humano é causada por microrganismos, 
principalmente vírus, bactérias, protozoários e helmintos. Estas enfermidades são geralmente são transmitidas pela ingestão de água contaminada, 
meio no qual ocorre a presença de organismos patogênicos. Para identificar esta contaminação, são utilizadas as bactérias coliformes como 
organismos indicadores, pelo fato de serem organismos facilmente identificáveis. A presença de elevadas concentrações de algas azuis (cianofíceas), 
mais apropriadamente designadas como cianobactérias, está associada a toxicidade presente em manancial de abastecimento de água. Gêneros de 
algas que podem produzir toxinas como Cylindrospermopsis (produtoras de cilindrospermopsina) e Microscystis (produtoras de microscistina) são 
responsáveis por atacar o fígado de homens e animais que ingerem água contaminada. Além disso, a anatoxina, produzida pela espécie Nodularia, 
classificada como neurotoxinas, é responsável por prejudicar o sistema nervoso de organismos afetados. A ocorrência de doenças de veiculação hídrica 
pode ser minimizada ou até mesmo evitada mediante a adoção de práticas adequadas de saneamento. O controle da presença de organismos em 
águas de abastecimento pode ser feita de forma preventiva ou corretiva. O controle preventivo relaciona-se a adoção de medidas que visam impedir a 
ocorrência de microrganismos, atingindo os padrões estabelecidos pela legislação vigente de potabilidade (portaria nº 2.914/2011). O controle 
corretivo empregado em mananciais de abastecimento de água está associado principalmente a utilização dos produtos químicos para eliminação dos 
organismos indesejáveis. Diante do exposto, este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar a relação entre o controle da qualidade da água para 
consumo humano com doenças de veiculação hídrica do estado de Santa Catarina. Para atingir este objetivo, será utilizada a ferramenta SISAGUA, 
disponibilizada pelo Ministério da Saúde, a fim de pesquisar os padrões de potabilidade das águas destinadas para abastecimento humano do estado.

E-mail: Julia.wahrlich@estacio.br

Aluno: DAIANY CRISTINA VELOSO Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: IC/ESTADO

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título POTENCIAL DE REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO SC

Docente orientador: Diego Antônio Custódio

RESUMO
De toda a água existente no planeta, estima-se que apenas 2,5% seja doce o que torna a problemática da escassez deste recurso tema discutido por 
diversas organizações. O presente projeto de pesquisa tem por objetivo avaliar o potencial de redução do consumo de água potável no Centro 
Universitário Estácio SC por meio da aplicação de um sistema estruturado de gestão de demanda baseado em indicadores e na boa prática da 
Engenharia Civil aplicada à Sistemas Prediais. A primeira etapa da pesquisa tem como objetivo diagnosticar a forma como os usuários utilizam os 
sistemas prediais por meio da aplicação de questionários à acadêmicos, professores e funcionários. A segunda etapa tem como objetivo elaborar o 
perfil de consumo e estimar os usos finais de água do Centro Universitário Estácio Santa Catarina. Nesta etapa serão medidas vazões dos aparelhos 
hidrossanitários e serão estimados tempos de utilização dos mesmos. Na terceira etapa desta pesquisa se desenvolvem, a partir dos usos finais de 
água e do perfil de consumo, projetos de medidas de redução do consumo de água potável. Dentre as medidas a serem propostas nesta pesquisa 
destacam-se: projeto de sistema de aproveitamento de água pluvial, projeto de sistema de reuso de água, substituição de equipamentos 
convencionais por economizadores de água, projeto de medição setorizada, elaboração de plano de manutenção dos sistemas prediais hidráulicos e 
sanitários. Todos os projetos serão desenvolvidos e acompanhados por análises de viabilidade técnica e financeira, com estimativas de retorno do 
investimento e impactos ambientais. Na etapa final do projeto é desenvolvido um mecanismo de campanha de conscientização dos usuários. A 
campanha de conscientização acontece por meio de dois mecanismos distintos: palestras educativas e cartazes informativos. Durante todas as etapas 
do projeto é realizado o acompanhamento do consumo de água e dos indicadores de consumo com objetivo de avaliar a evolução das alternativas 
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implantada. O estudo é fortemente embasado em medições, controle de indicadores de consumo, proposição de medidas e avaliação dos impactos 
ambientais e financeiros. Ao final da aplicação do projeto espera-se reduzir o consumo de água potável do campus, aumentar a consciência ambiental 
da comunidade acadêmica e chamar atenção aos tomadores de decisão para as possibilidades de associar redução de impactos ambientais e 
benefícios financeiros.

Aluno: Patricia Rodrigues dos Santos Roza Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES
Aluno: Carolini Machado Rebelo Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título ESTUDO DAS TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS EM SOFTWARES 3D PARA CRIAÇÃO DE COBERTURAS DE PRÓTESES COM DESIGN CONTEMPORÂNEO

Docente orientador: SIMONE KELLER FUCHTER

RESUMO
Ao longo dos anos a medicina e as tecnologias andam em constante evolução e com elas surgem a busca por melhorar a qualidade de vida das 
pessoas, seja através de uma cura, de uma reabilitação ou até com a facilitação da inclusão ou reinserção social para aqueles que se recuperam de 
cirurgias, doenças ou acidentes que resultam em amputações de membros.Na ortopedia, as tecnologias vêm sendo uma grande aliada com um grande 
desenvolvimento nas técnicas cirúrgicas e nos materiais proteicos utilizados e em relação aos casos de amputações, também já se obteve uma 
significativa melhora e impacto positivo na qualidade de vida de um paciente amputado. Este estudo trata da questão de deixar a prótese para os 
amputados com uma aparência mais bonita, com revestimento com design impresso em impressora 3D de forma que traga uma melhoria na estética 
desta prótese, ajudando na auto-estima do paciente e em seu bem estar. A justificativa deste trabalho é justamente focada para pesquisar um modelo 
em 3D que possa no futuro aumentar o bem estar do paciente e trazer mais inclusão social, tendo em vista que os pacientes, mesmo tendo uma 
prótese funcionalmente perfeita, na maioria das vezes não se sentem à vontade de exibir suas próteses em seu meio social e muito menos as acham 
bonitas ou mesmo se identificam com elas. O objetivo deste estudo é pesquisar as tecnologias de softwares em 3D que permitam a criação de 
revestimentos em próteses já existentes com design moderno, atraente e com estilos inovadores e criativos. Com isso, apresentar as possibilidades 
que estas tecnologias oferecem uma forma de contribuir para o desenvolvimento da confecção de revestimentos de próteses feitas por impressoras 
3D com uma roupagem nova e criando novos padrões estéticos, auxiliando inclusão social destes pacientes, fortalecendo uma imagem positiva junto 
às próteses, a ideia que são acessórios que, tal qual outros acessórios de moda, possam ser explorados esteticamente a trazer identificação, 
demonstração de estilo e harmonia plástica e estética . Quanto a metodologia será utilizada a forma exploratória e descritiva, tendo uma abordagem 
qualitativa incluindo a observação simples e utilizando também a abordagem quantitativa em sua análise. Prototipagem também será usada e uma 
importante revisão bibliográfica direta e indireta. Espera-se com este estudo, a criação de modelos em 3D que possam no futuro serem apresentadas 
como uma opção para uma nova abordagem a ser explorada buscando uma maior opção para os usuários de próteses.

E-mail: simonekf.2011@gmail.com

Aluno: Rayana Juvêncio Patrício Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Eraldo Bittencourt Vieira Junior Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física

Título OFERTA DE PROGRAMAS ESPORTIVOS DA MODALIDADE DE FUTEBOL NO NAIPE FEMININO NA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Docente orientador: ELIZANDRA GONCALVES FERREIRA

RESUMO
Produções bibliográficas mostram a inserção e a consolidação do futebol na história do Brasil, sendo que a grande maioria reconstitui a história sob a 
perspectiva dos homens, seja como de jogadores ou torcedores. Observa-se a pequena participação ínfima das mulheres nesta modalidade, sendo 
como jogadoras ou espectadoras, tendo o seu papel desvalorizado, ofuscado, sendo até excluídas da prática, ou seja, sob pretexto de preservar a 
saúde reprodutiva das mulheres, de 1941 até 1979, as mulheres foram proibidas por lei de praticar a modalidade. Fato que contribuiu para a 
marginalização da modalidade feminina, reforçou o preconceito e contribuiu para o desencorajamento para meninas iniciarem e permanecerem nesta 
modalidade. No ano de 2004, depois que a Seleção Brasileira de Futebol Feminino conquistou a medalha de prata na Olimpíada de Atenas, o tema 
referente ao preconceito foi levantado. É possível observar o longo caminho a ser percorrido para mudar este cenário e a importância do 
desenvolvimento de estudos nessa área para contribuir na compreensão da realidade do futebol feminino e promoção de discussões e debates para o 
planejamento de ações e políticas públicas para a valorização do futebol feminino, especialmente considerando as características e vantagens da 
prática da modalidade, desde a infância, por meninas. Diante do exposto, esta pesquisa apresenta a seguinte questão central: Qual a oferta de 
programas esportivos da modalidade de futebol feminino na Grande Florianópolis? Para tanto, o objetivo primário deste presente estudo é identificar 
os programas esportivos gratuitos da modalidade de futebol do naipe feminino ofertados pelas prefeituras da Grande Florianópolis. E, como objetivo 
secundário, tem-se descrever o quantitativo atendido, tipo de oferta (rendimento ou social), histórico e características do programa, bem como a 
participação em eventos esportivos. Trata-se de um estudo quantitativo transversal do tipo descritivo e de levantamento. Será realizado contato com 
as prefeituras para identificar os programas esportivos da modalidade de futebol do naipe feminino, para então entrar em contato com os 
responsáveis que irão responder um formulário desenvolvido do GoogleForms, contendo informações referentes ao programa esportivo. Os dados 
empíricos serão tratados por meio da análise estatística realizada com o programa Statistical Package Social Science (SPSS) versão 20.0. Os dados serão 
analisados por meio da estatística descritiva (média, desvio-padrão, frequência, mediana e amplitude).

E-mail: elizandragon@gmail.com

Aluno: MATHEUS ELISEU DE LIMA CABRAL Curso do aluno: Educação Física Situação: IC/ESTADO

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título APRESENTANDO O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE À COMUNIDADE

Docente orientador: Carlize Bortoli

RESUMO
O trabalho proposto tem por objetivo esclarecer à comunidade sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) e os direitos dos cidadãos 
brasileiros em relação aos cuidados de saúde. O Brasil é o único País do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que possui um sistema 
universal, público e gratuito de saúde. Isso significa que todo cidadão brasileiro tem direito à atenção à saúde de forma totalitária, desde a atenção 
básica até a hospitalar. O SUS foi regulamentado pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e tem como princípios a universalidade, equidade e 
integralidade da atenção à saúde. Já os princípios que regem as diretrizes políticas, organizativas e operacionais são a descentralização, 
territorialização, hierarquização e participação popular (TEIXEIRA, 2011). O SUS atende aproximadamente 80% da população brasileira. A rede que 
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compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto os serviços de saúde. Engloba a atenção básica, média e alta complexidades, os serviços urgência 
e emergência, a atenção hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental e assistência farmacêutica 
(http://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude). O uso adequado da rede de serviços é fundamental para a eficácia do Sistema, bem como para o 
controle e resolubilidade das doenças da população. Está claro que grande parte dos usuários desconhece a organização do SUS e os direitos dos 
cidadãos em relação à saúde. É muito comum ouvirmos queixas relacionadas às filas de espera, dificuldade de agendamento de consultas e 
procedimentos de saúde. Mas será que a população sabe usar o Serviço? Onde o cidadão deve buscar atendimento para uma febre infantil? E quando 
acontece um acidente com fratura exposta, a qual esfera do SUS o usuário deve recorrer? Como proceder para o recebimento da medicação de uso 
contínuo a que tem direito? A partir dos questionamentos acima, este trabalho se justifica pela necessidade de esclarecimentos e orientações para a 
população sobre a organização dos serviços de saúde. Acredita-se que a partir destes esclarecimentos, haverá otimização no uso dos serviços de saúde 
e no tempo dispensado por usuários e pacientes. O profissional de enfermagem está dentre os que tem o primeiro contato com o paciente e possui, 
dentre suas atribuições, além da assistência e cuidados, orientar o paciente na condução do seu quadro clínico.  Será realizada uma pesquisa 
bibliográfica acerca do tema e a partir disso a elaboração de um fluxograma dos serviços de saúde com orientações de uso para a comunidade. 
Posterior a etapa será constituída pela divulgação do material elaborado através de cartazes, fôlders e palestra.

Aluno: NATASHA TIFFANY ALVES DE CARVALHO Curso do aluno: Enfermagem Situação: IC/ESTADO

Título SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA EM SC: UM REVISÃO INTEGRATIVA

Docente orientador: Maria Catarina da Rosa

RESUMO
A atenção à saúde da população idosa tem como porta de entrada preferencialmente a Atenção Primária a Saúde Básica (APS), considerando que no 
Estado de SC, a Estratégia Saúde da Família (ESF) está implantada em 100% dos municípios catarinenses e com cobertura populacional da ESF é de 
81%, para garantir um atendimento diferenciado na sua integralidade, é preciso incorporar mecanismos que promovam a melhoria da qualidade e 
aumento da resolutividade da atenção ao contingente idoso, tendo o envolvimento dos profissionais da APS e da ESF, Núcleo Ampliado à Saúde da 
Família (NASF), Atenção Domiciliar e ambulatorial (SES, 2018). O presente artigo tem como objetivo: descrever a saúde da População Idosa em SC, na 
Atenção Primária em Saúde.    Justifica-se a realização deste projeto, pois o estado de SC apresenta a maior longevidade do país, são 3,2 anos acima da 
média nacional e tem relação com a qualidade de vida nos municípios catarinenses e nesta qualidade incluem-se fatores como renda, educação, 
alimentação, atividade física e acesso a serviços de saúde (SES, 2018). De acordo com dados do IBGE (censo 2010), a expectativa de vida ao nascer dos 
brasileiros tem aumentado progressivamente e, em 2016, alcançou uma média de 75,72 anos, sendo 79,31 anos para a mulher e 72,18 para o homem. 
A partir dos dados do censo de 2010, o IBGE estimou um incremento médio de mais de 1 milhão de pessoas idosas a cada ano, a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD), aponta que 14.4% da população brasileira têm 60 anos ou mais de idade, em torno de 29,6 milhões, o    que equivale a 
14,4% da população total e as projeções apontam que, em 2030, o número de idosos superará o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, em cerca 
de 2,28 milhões. Em 2050, a população idosa representará cerca de 30% da população brasileira, enquanto as crianças, 14% (PNAD, 2016). Esse 
crescimento pode ser representado uma importante conquista social e resulta da melhoria das condições de vida, com ampliação do acesso a serviços 
médicos preventivos e curativos, avanço da tecnologia médica, ampliação da cobertura de saneamento básico, aumento da escolaridade e da renda, 
entre outros determinantes. A metodologia utilizada será a da revisão integrativa da literatura de natureza qualitativa, quantitativa e descritiva.

E-mail: mcatarinarosa@gmail.com

Aluno: MELINA KLEIN D'ÁVILA Curso do aluno: Enfermagem Situação: IC/ESTADO

Título VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ESTADO DE SANTA CATARINA; UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Docente orientador: ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA HOFFMANN

RESUMO
Este trabalho será realizado na área de saúde da mulher, visto que é uma parte da saúde que está em constante mudança, e que hoje se tem, 
inclusive, leis próprias que protegem a classe feminina uma delas a lei Maria da Penha, que dispõe sobre os direitos sociais. Teme como objetivo do 
trabalho caracterizar o dimensionamento dos anos potenciais de vida perdidos de mulheres vítimas de violência no Estado de Santa Catarina durante o 
período de 2010 a 2015. Como forma de aprofundamento desse estudo será utilizado o indicador Anos Potenciais de Vida Perdidos – APVP. Como 
desenvolvimento deste tema fez-se a revisão de literatura, destacando as leis que auxiliam na proteção da mulher, e a importância da mesma nos dias 
atuais. Na metodologia será realizada uma pesquisa no site da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Santa Catarina – SES SC, através do site do 
DATASUS (órgão da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde) no Sistema de Informação de Mortalidade – SIM. Justifica-
se a pesquisa desse tema, pois será de extrema importância para levantamento dos dados e futura análise com relação ao total de óbitos e anos 
potenciais de vida perdidos das mulheres que foram vítimas de violência. E a importância do conhecimento do enfermeiro, que tem papel 
fundamental na mudança desses números, fazendo a prevenção junto à comunidade em que está inserido para que este cenário mude, 
principalmente no Estado de Santa Catarina, onde as mulheres deixam de produzir e contribuir no seu seio familiar e comunidade que vivem. A 
violência contra a mulher é um assunto que está cada vez mais presente em nosso cotidiano, chegando com uma frequência maior nos serviços de 
saúde, em todos os níveis de atendimento. Tal situação gera um custo elevado para o setor, causando danos irreversíveis às suas vítimas e pessoas 
próximas que tem algum tipo de relação social.  As vítimas da violência, por muitas vezes, sofrem caladas com este dano desde sua infância até a idade 
adulta, quando não há a interrupção da vida neste trajeto percorrido pela vítima. Por vezes, não falam o que está acontecendo e não procuram ajuda, 
pelos mais variados motivos: medo, vergonha e/ou dependência afetiva ou financeira. O bloqueio que o trauma causa nestas mulheres traz marcas 
que seguem pela vida e que podem afetar seu convívio com a sociedade, trazendo prejuízos cognitivos durante a idade escolar, introspecção e inibição 
de sua personalidade, além de gravidez indesejada, propagação de doenças venéreas ou o dano maior que é a morte.
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Título DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS NOS DISCENTES E DOCENTES DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA

Docente orientador: Rita de Cassia Clark Teodoroski

RESUMO
A formação dos estudantes dos cursos da Saúde no ensino superior tem como premissa o desenvolvimento de competências e habilidades previstas 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos cursos de graduação. Além de tais competências, as socioemocionais têm sido alvo de atenção e 
empenho dos gestores educacionais bem como dos educadores, de modo geral. No que se refere ao desenvolvimento das competências 
socioemocionais (CSE) no ensino superior, especificamente, no período do Estágio Supervisionado, onde o estudante vivencia as atividades em campo, 
considera-se um grande desafio no sentido de propor uma mudança de paradigmas considerando a necessidade de preparar o futuro profissional com 
habilidades que condizem com as exigências do novo século. O objetivo deste estudo é desenvolver as competências socioemocionais nos discentes 
matriculados nas disciplinas de Estágio Supervisionado e docentes supervisores de estágio do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio de 
SC. O delineamento da pesquisa é de natureza aplicada, classificada como descritiva, com abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso. Os 
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participantes da pesquisa serão os discentes matriculados nas disciplinas de Estágio Supervisionado em Fisioterapia e docentes supervisores de estágio 
do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina. Para coleta de dados, será aplicado um questionário para identificação 
acerca do conhecimento e aplicação das competências socioemocionais pelos discentes e docentes. O instrumento será composto de questões abertas 
e fechadas contemplando a temática estudada. Em seguida serão elaborados materiais informativos com conteúdo que definem e orientem sobre a 
relevância das competências socioemocionais na formação acadêmica e sua repercussão no mercado de trabalho. Serão realizadas palestras no 
decorrer dos semestres 2019/2 e 2020/1 sobre as competências socioemocionais. E, para finalizar, será aplicado um questionário para comparação do 
desenvolvimento das competências socioemocionais nos participantes da pesquisa. Os dados coletados serão analisados utilizando a técnica da análise 
temática. O resultado esperado é o desenvolvimento das competências socioemocionais nos discentes matriculados nas disciplinas de Estágio 
Supervisionado e docentes supervisores de estágio do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina.

Aluno: JULIA VITORINO GUIMARÃES Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES
Aluno: VANESSA TAVARES VIEIRA Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES

Título DESENVOLVIMENTO DE UMA CARTILHA EDUCACIONAL PARA CRIANÇAS DE 9-10 ANOS SOBRE FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES

Docente orientador: Ana Inês Gonzales

RESUMO
As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de mortalidade atualmente, sendo um grande desafio para as autoridades sanitárias e para os 
profissionais de saúde. Diante de tamanha importância, se faz necessário uma abordagem continuadamente aos fatores de risco quanto às 
necessidades de mudanças nos hábitos de vida. A presença de fatores de risco para o seu desenvolvimento se caracterizam por se iniciar anos antes do 
aparecimento de seus sintomas, ou seja, ainda na infância, por volta dos 3 anos de idade, em crianças que possuem maus hábitos de vida. 
Adicionalmente, sabe-se que a manutenção e evolução deste processo nas coronárias na adolescência, pode evoluir na terceira e quarta década de 
vida com o aparecimento de suas manifestações clínicas (infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, trombose venosa profunda). Tais 
achados, demonstram a necessidade de uma abordagem preventiva e educacional ainda na infância e adolescência, a fim de promover o controle 
destas condições. Neste sentido, o processo de prevenção primária com início ainda na infância pode ser eficaz na redução de índices futuros de 
morbimortalidade por DCV. Objetivo: Este estudo teve por objetivo desenvolver uma cartilha para a educação dos fatores de risco para doenças 
cardiovasculares para crianças de 9 a 10 anos de idade. Método: A presente pesquisa será desenvolvida com abordagem quantitativa e qualitativa, que 
propõe-se a desenvolver uma cartilha didática de fácil compreensão e aplicação, com crianças de nove a dez anos de idade, no Centro Educacional 
Marista, na cidade de São José-SC, no bairro Serrarias/Jardim Zanellato, em que os responsáveis pelas crianças tenham devidamente assinado o termo 
de consentimento de menor. O desenvolvimento e a aplicação da cartilha educacional para crianças irão obedecer a cinco fases: 1ª Fase –
Apresentação da Pesquisa; 2ª Fase - Diagnóstico situacional; 3ª fase – Levantamento na literatura; 4ª Fase - Montagem da cartilha e 5ª Fase –
Aprovação pedagógica Institucional e Científica do Material/Cartilha. Para análise dos resultados os dados de informação quantitativa e demográfica 
serão processados no pacote estatístico SPSS (versão 2.0, Chicago, IL, EUA), sendo a análise descritiva apresentada como média ± desvio padrão, 
frequência relativa e absoluta. Para a análise das diferentes fases do estudo, uma abordagem qualitativa será realizada.
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Título FORÇA DE MEMBROS INFERIORES E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA PARTICIPANTES DE UM 
PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDIOPULMONAR

Docente orientador: Ana Inês Gonzales

RESUMO
A doença arterial coronariana (DAC) permanece com uma das principais doenças do século 21 por sua alta morbidade e mortalidade sendo 
responsável por gerar a perda de produtividade, representando um problema de saúde pública. A perda de massa muscular secundária é condição 
clinicamente relevante nesta população, favorecendo o ganho de massa gorda, levando a diminuição do desempenho funcional, diminuição das 
aptidões físicas para a vida diária e piora da qualidade de vida (QV), estando diretamente relacionada aos maiores índices de mortalidade. Diante deste 
cenário, a manutenção de uma condição muscular funcional mínima torna-se vital para uma boa QV destes indivíduos. Quando o assunto é o manejo 
do paciente com DAC, baseando em elevado nível de evidência científica, o exercício físico é estratégia terapêutica fortemente recomendada, onde a 
prescrição de exercícios aeróbicos encontra-se associada aos exercícios resistidos, para otimização não somente aeróbica, mas também para o ganho 
de força e resistência muscular. Objetivo: Este estudo tem como objetivo avaliar a força muscular de membros inferiores e a qualidade de vida de 
pacientes com DAC de participantes de um programa de reabilitação cardiopulmonar (RCPM). Método: Estudo observacional, longitudinal, composto 
por uma amostra de conveniência e acessibilidade, e que será executado na Clínica de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina –
Estácio de Sá, no município de São José-SC. Serão selecionados homens e mulheres, com idade ≥18 anos, com diagnóstico clínico de DAC, sedentários 
a no mínimo 3 meses no momento da avaliação inicial, hemodinamicamente estáveis e que tenham sido encaminhados ao Programa de Reabilitação 
Cardiopulmonar do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina. Após aceitarem participar e terem assinado o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, os indivíduos serão avaliados em dois momentos distintos: 1) no momento da entrada no programa de Reabilitação Cardiopulmonar (pré 
participação) e 2) Após 3 meses terem transcorridos de participação nas sessões de exercícios físico propostas pelo programa (pós intervenção). Serão 
considerados aptos para reavaliação os indivíduos que tiveram participado de 85% ou mais das sessões de treinamento. Os pacientes serão avaliados 
de forma individual através: do teste de sentar e levantar (TSL) que será administrado em uma superfície plana, não escorregadia, com o paciente 
trajando roupas que não restrinjam o arco de movimento das articulações do tornozelo, joelho, quadril e tronco. Para a graduação do teste, nas duas 
ações, utiliza-se uma escala de mensuração ordinal, descontínua e crescente, de zero a cinco, com 10 intervalos de meio ponto, sendo a nota 5 para 
cada ação considerada a pontuação máxima; para avaliação da qualidade de vida, será utilizado o questionário genérico Short-Form Health Survey 
(SF-36), instrumento genérico, já validado no Brasil em programas de RCPM, sua pontuação será realizada em um escala de zero a 100, onde zero 
correspondeu a uma pior qualidade de vida e 100 a uma melhor qualidade de vida. Cada dimensão será analisada separadamente. Os dados serão 
processados no pacote estatístico SPSS (versão 2.0, Chicago, IL, EUA). A análise descritiva será apresentada como média ± desvio padrão, frequência 
relativa e absoluta. Para variáveis quantitativas, será realizado o teste de normalidade Shapiro-Wilk, para a avaliação pré e pós intervenção teste t de 
Student para dados paramétricos ou teste de Wilcoxon para dados não paramétricos. Para medidas repetidas será utilizado ANOVA para medidas 
repetidas. Para correlacionar variáveis será utilizado o teste de Pearson ou o teste de Spearman. Será considerado significativo p ≤ 0,05.
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Título HABILIDADES E COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS NO 
CUIDADO COM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA

Docente orientador: Rita de Cassia Clark Teodoroski

RESUMO
Embora o envelhecimento seja um processo natural e fisiológico, o seu desenvolvimento pode ser variável em função de diferentes aspectos, tais 
como: o estilo de vida, as condições psicológicas, sociais e econômicas, o estado de saúde dos indivíduos, a genética, dentre outros. Diante das 
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comorbidades mais comuns nesta fase da vida e, levando em consideração a necessidade de atenção permanente, tem se tornado cada vez mais 
frequente a moradia de idosos em Instituição de Longa Permanência (ILP). Neste sentido, para atender tal demanda, o cuidado com os idosos 
institucionalizados requer dos profissionais envolvidos, habilidades e competências técnicas cuja principal finalidade é prolongar a expectativa de vida 
desses indivíduos bem como minimizar os efeitos danosos, próprios do envelhecimento. Contudo, além das habilidades e competências técnicas, é 
essencial um olhar para as habilidades e competências socioemocionais no trato com os idosos, considerando que estas vêm ao encontro dos 
preceitos da humanização na saúde do idoso, o que justifica a realização do presente estudo. Para ampliar o conhecimento acerca da temática em 
questão, o objetivo deste estudo é conhecer o estado da arte no desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais nos cuidados com 
os idosos em Instituições de Longa Permanência (ILP). Será feita uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados disponíveis no Portal de Periódicos da 
Capes. Como estratégia de busca serão utilizados os termos “idoso insititucionalizado”, “instituições de longa permanência”, “cuidados profissionais 
com idosos”, “humanização na saúde do idoso” e, por fim, “habilidades e competências socioemocionais”, nos idiomas português e inglês, a partir do 
ano de 2000 até a atualidade. As palavras-chave serão combinadas por meio do operador boleano AND, de modo que o tema abordado neste estudo 
seja contemplado na busca. Para análise dos dados, inicialmente será utilizada a técnica da leitura, que tem como intuito identificar as informações 
referentes ao objeto de estudo. Após a identificação dos dados, as etapas sucessivas da leitura buscam um maior aprofundamento de modo que seja 
possível conhecer o estado da arte na temática em foco. Por fim, com o término das leituras, será utilizada a técnica da análise temática que permite a 
identificação, análise e registro de temas nos dados coletados, etapas primordiais deste tipo de análise.
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Título PROPRIEDADES DE MEDIDA E CRITÉRIOS DE INTERPRETABILIDADE PARA INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA MOTIVAÇÃO, NECESSIDADES 
PSICOLÓGICAS BÁSICAS E AUTOEFICÁCIA EM PACIENTES COM DPOC

Docente orientador: MANUELA KARLOH

RESUMO
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma importante causa de morbidade e mortalidade no mundo e resulta em um grande impacto social 
e econômico (1). Segundo a Organização Mundial de Saúde, a DPOC é a quarta causa de morte no mundo. Como forma de manejo desses pacientes, a 
Reabilitação Pulmonar (RP) é considerada uma estratégia eficaz no manejo de pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Apesar do 
extenso conjunto de evidências sobre os efeitos positivos da RP em desfechos clínicos como dispneia, fadiga, capacidade funcional e de exercício, 
qualidade de vida e estado de saúde, um dos maiores desafios atuais é como promover mudanças no comportamento dos pacientes. Dessa forma, 
desfechos como motivação, necessidades psicológicoas básicas e autoefiicácia têm se tornado desfechos cada vez mais importantes na busca desses 
objetivos, pois parecem estar relacionados à aderência do paciente a comportamentos que promovam a saúde. Portanto, a avaliação do paciente deve 
abordar também a avaliação de tais desfechos, que deve ser feita por meio do uso de instrumentos válidos, reprodutíveis, responsivos e que tenham a 
mínima diferença clinicamente importante (MDCI) estabelecida. Este estudo tem por objetivo testar as propriedades de medida e estabelecer critérios 
de interpretabilidade para instrumentos de avaliação da motivação, NPB e autoeficácia em pacientes com DPOC. Trata-se de um ensaio clínico não 
controlado em que os pacientes serão submetidos a duas avaliações, uma antes (Av1) e outra após a RP (Av2). Após a Av1, participarão da RP, 
composta por 24 sessões de treinamento e 8 sessões educacionais. Serão incluídos pacientes com DPOC moderada a muito grave e estabilidade clínica 
no mês prévio ao início do protocolo. Os critérios de exclusão serão: tabagismo atual ou cessado há menos de 6 meses; presença de comorbidades que 
influenciem as avaliações do estudo; participação em RP há menos de 6 meses e não assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Serão 
avaliadas as regulações motivacionais (BREQ-2), as NPB (BPNES) e a auto eficácia (PRAISE, EGA, CSES). A RP será estruturada em 24 sessões de 
treinamento (3x/semana,2horas) englobando exercícios aeróbios, treino de força e alongamento muscular. Os pacientes também participarão de 8 
sessões educacionais semanais (1hora). Para avaliar a validade das escalas com as variáveis de caracterização amostral será utilizado o coeficiente de 
Pearson ou Spearman. O coeficiente de correlação intraclasse será utilizado para analisar a confiabilidade dos instrumentos. A responsividade será 
avaliada por meio do teste t-pareado ou Wilcoxon. O cálculo da MDI para percepção de melhora após a RP basear-se-á no cálculo do tamanho de 
efeito (d de Cohen) e na correlação moderada mínima (r=0,3) destes instrumentos com suas âncoras. O nível de significância adotado para as análises 
será de 5%.
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Título VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA MOTIVAÇÃO E NECESSIDADES PSICOLÓGICAS BÁSICAS EM PACIENTES COM DOENÇAS 
PULMONARES INTERSTICIAIS

Docente orientador: MANUELA KARLOH

RESUMO
A Doença Pulmonar Intersticial (DPI) é uma doença heterogênea caracterizada por lesões intersticiais e alveolares associada a inflamação pulmonar e 
fibrose, que impactam fortemente na troca gasosa, comprometendo a oferta de oxigênio tecidual (1, 2). Porém, a doença também se manifesta de 
forma sistêmica. Associado à limitação ventilatória, as manifestações sistêmicas determinam o declínio progressivo da capacidade de exercício e de 
realizar atividades de vida diária (AVD) (. A inatividade física é considerada um dos melhores preditores de mortalidade em pacientes e em pacientes 
com DPI (5). Como forma de manejo desses pacientes, a Reabilitação Pulmonar (RP) é considerada uma terapêutica eficaz. Apesar do extenso conjunto 
de evidências sobre os efeitos positivos da RP em desfechos clínicos como dispneia, fadiga, capacidade funcional e de exercício, qualidade de vida e 
estado de saúde, um dos maiores desafios atuais é como promover mudanças no comportamento dos pacientes. Dessa forma, desfechos como 
motivação e necessidades psicológicas básicas têm se tornado desfechos cada vez mais importantes na busca desses objetivos, pois parecem estar 
relacionados à aderência do paciente a comportamentos que promovam a saúde. Portanto, a avaliação do paciente deve abordar também a avaliação 
de tais desfechos, que deve ser feita por meio do uso de instrumentos válidos e reprodutíveis. Este estudo tem por objetivo testar as propriedades de 
medida de validade e interpretabilidade para instrumentos de avaliação da motivação e das necessidades psicológicas básicas (NPB) em pacientes com 
DPI. Os instrumentos serão aplicados três vezes, em dois dias: no primeiro dia será aplicada duas vezes por dois observadores e após um prazo de 7 a 
10 dias será aplicada novamente pelo segundo observador. Serão incluídos pacientes com DPI com estabilidade clínica no mês prévio ao início do 
protocolo. Os critérios de exclusão serão: tabagismo atual ou cessado há menos de 6 meses; presença de comorbidades que influenciem as avaliações 
do estudo; participação em RP há menos de 6 meses e não assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Serão avaliadas as regulações 
motivacionais (BREQ-2) e as NPB (BPNES). A confiabilidade será avaliada por meio do coeficiente de correção intraclasse e a consistência interna por 
meio do alfa de Cronbach. Para avaliar a validade das escalas com as variáveis de caracterização amostral será utilizado o coeficiente de Pearson ou 
Spearman. O teste t pareado ou de Wilcoxon será utilizado para comparar a pontuação obtida nas escalas entre as aplicações (Observador 1 vs 
Observador 2 e Observador 2, avaliação 1 vs Observador 2, avaliação 2). O nível de significância adotado para as análises será de 5%.
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Docente orientador: ALINE ALMEIDA GULART

RESUMO
As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte e hospitalização no Brasil e no mundo. Para o tratamento de algumas delas, 
estão indicados as cirurgias abertas. As complicações no pós operatório (PO) estão associadas a maior chance de óbito. Além disso, pacientes no pré-
operatório e PO de cirurgias cardíacas normalmente apresentam a capacidade funcional reduzida, o que está associado a um maior número de 
complicações. Portanto, a reabilitação cardiovascular é indicada desde a fase hospitalar (fase 1). Atualmente, poucos são os testes submáximos válidos 
disponíveis para avaliação da capacidade funcional de pacientes em ambientes restritos, como o hospitalar. A validação de testes viáveis neste 
ambiente que permitam a prescrição de intensidade de exercício individualizada para a fase 1 da reabilitação cardiovascular é, portanto, de grande 
relevância clínica. Objetivos: Testar a validade e a confiabilidade do teste do cicloergômetro de seis minutos (TCE6) para avaliação da capacidade 
funcional em pacientes no pré-operatório de cirurgia cardíaca; e testar a viabilidade da utilização do TCE6 para prescrição de exercício no 3º ou 4º pós-
operatório (PO) de cirurgia cardíaca. Metodologia: Serão avaliados pacientes que serão submetidos à cirurgia cardíaca aberta (esternotomia), com 
idade superior a 18 anos. Os pacientes serão avaliados em dois momentos: período pré-operatório e PO. A avaliação pré-operatória será realizada 
dentro de uma semana antes da cirurgia e serão coletados, em dois dias, os seguintes dados: antropometria, questionários e escalas (índice de Barthel, 
Duke Activity Status Index, Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire e a classificação funcional da NYHA), dois TCE6 e dois testes de 
caminhada de seis minutos (TC6). O EuroSCORE também será calculado. No 3º ou 4º dia de PO, serão aplicados novamente dois TCE6. O TCE6 será 
realizado em uma MiniBike, onde o paciente será orientado a pedalar o mais rápido possível durante seis minutos. O número de rotações total e o 
número de rotações por segundo serão considerados como variáveis de desfecho. Serão adotadas as frases de incentivo padronizadas e os critérios de 
segurança do TC6. Análise dos dados: A distribuição dos dados será verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. Para testar a correlação entre as variáveis do 
TCE6 e as demais variáveis, serão utilizados o coeficiente de correlação de Pearson ou de Spearman. Para testar a confiabilidade teste-reteste do TCE6 
será utilizado o coeficiente de correlação intraclasse. Os testes t pareado ou Wilcoxon serão utilizados para comparar as variáveis fisiológicas entre 
TCE6 e TC6 e para comparar o número de rotações no TCE6 entre pré e pós-operatório. Para comparar o número de rotações no TCE6 entre grupos de 
gravidade serão utilizados os testes t para amostras independentes ou o U de Mann-Whitney. A comparação das variáveis do TCE6 entre as classes 
funcionais da NYHA será realizada por meio da análise de variância, seguida do post-hoc de Tukey. Para verificar se o TCE6 é capaz de predizer 
complicações cirúrgicas cardíacas e pulmonares, tempo de internação e tempo de ventilação mecânica, será utilizada a regressão linear simples. Para 
determinar um ponto de corte para o TCE6 capaz de discriminar a capacidade funcional de pacientes no pré-operatório de cirurgias cardíacas e para 
discriminar a presença/ausência de complicações no PO será conduzida a curva ROC. O nível de significância adotado será de 5%.

E-mail: aline.gulart@estacio.br

Aluno: Darlene Eduarda Lucca Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Letícia Vieira Batista Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título ENTRE RUAS E PSICOLOGIAS: UM ESTADO DA ARTE 

Docente orientador: Felipe Augusto Leque Tonial

RESUMO
Considerando que a realidade brasileira é marcada por processos de exclusão, desigualdade e empobrecimento, temos visto indícios de que a 
incidência de pessoas que se encontram em situação de rua está aumentando, e sendo a psicologia um campo teórico-prático que atua com esse 
público, a pesquisa tem como objetivo geral mapear e discutir a produção científica da psicologia no que tange a esta temática. Como objetivos 
específicos, buscamos a) apontar as principais metodologias de trabalho e pesquisa desenvolvidas por psicólogos/as com esta população, b) identificar 
as principais abordagens teóricas utilizadas, e c) mapear as principais dificuldades enfrentadas para a efetivação das ações e pesquisas junto a esta 
população. Para tanto, será desenvolvido um Estado da Arte (ou Estado do Conhecimento) das publicações científicas em Psicologia sobre moradores 
em situação de rua no Brasil, tendo como recorte temporal os últimos 5 anos de produção. Este método de pesquisa, sendo uma pesquisa de caráter 
bibliográfico, busca efetivar a identificação, o registro, a categorização e a síntese das produções científicas de uma determinada área em um 
determinado espaço de tempo. Quanto ao método de pesquisa, num primeiro momento, procederemos uma pesquisa em banco de dados e, a partir 
dos descritores “moradores de rua”, “população de rua”, “moradores em situação de rua”, “população em situação de rua” e “psicologia”, a busca 
bibliográfica será realizada nos sites Scielo, Bvs-Psi e Periódicos CAPES. Considerando o tempo disponível à pesquisa, bem como as possibilidades da 
bolsista PIBIC, priorizaremos apenas publicações em português. Num segundo momento, procederemos uma análise de conteúdo do material 
identificado, orientada pelos objetivos específicos descritos acima, bem como outras categorias de análises que se fizerem relevantes no percurso da 
mesma. A relevância científica desta pesquisa não se justifica apenas pela escassez de trabalhos que compilem a produção da psicologia acerca da 
temática, mas também por uma tentativa de solidificar, compilar e auxiliar no desenvolvimento de novos postulados, conceitos e paradigmas para 
pesquisas futuras, contribuindo, assim, para o aprofundamento deste escopo científico. Por um lado, visando o campo social e profissional, a pesquisa 
se justifica como uma tentativa de esquematizar possíveis metodologias de trabalho, resultados exitosos e dificuldades que auxiliem para a efetivação 
e o planejamento das ações da psicologia com esta população, buscando um trabalho mais efetivo, contundente e fundamentado.

E-mail: felipe.tonial@estacio.br

Aluno: GERALDA REGILANIA DE CARVALHO OLIVEIRA Curso do aluno: Psicologia Situação: IC/ESTADO

Título LEVANTAMENTO DO PERFIL CLÍNICO E SOCIAL DAS FAMÍLIAS E DOS BEBÊS INTERNADOS EM NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL REGIONAL DE 
SÃO JOSÉ

Docente orientador: HEBE CRISTINA BASTOS REGIS

RESUMO
Esta proposta de pesquisa se caracteriza como uma continuidade de pesquisa anterior (2018 / 2019), a partir da necessidade de uma ampliação do 
referido estudo com vistas a complementar dados importantes e possibilitar que seja realizada, a médio prazo, uma proposição de investigação 
longitudinal. A gestação é um período que envolve grandes mudanças psicossociais, quando, além das transformações no organismo, ocorre também, 
uma mudança no seu papel e na representação social da mulher, onde uma nova identidade é a ela atribuída, que assume não apenas o lugar de filha, 
mas também o papel da mãe. Esta fase gravídica é caracterizada por muita ansiedade, pois vai além das transformações do corpo e dos cuidados com 
a saúde. A maternidade carrega consigo um aglomerado de dúvidas, expectativas e preocupações sobre a sua capacidade de gerar um filho perfeito e 
saudável bem como as angústias sobre sua competência em promover o desenvolvimento de outro ser. Sendo assim, o parto torna-se o momento 
mais aguardado, pois a partir deste momento se iniciará a concretização da maternidade, quando poderá dar início aos planos feitos durante a 
gestação, assumindo assim seu papel social. Porém, em um número considerável de casos, ocorrem complicações que se faz necessária internação do 
bebê e às vezes, também da mãe. A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), é um espaço existente nos hospitais destinado ao acolhimento 
recém-nascidos em grave estado e com baixas chances de sobrevida, que requerem monitoramento 24 horas e também cuidados mais complexos. E 
por se tratar de um ambiente que indica o agravamento das condições de saúde, proximidade com a ameaça de morte ou de sequelas da criança, 
acaba por representar uma fase de intensas emoções que podem ir deste angustia, solidão, culpa, ressentimento até à fé, esperança e amor. Quanto 
ao aspecto psicológico das mães que estão com seus filhos internados em nesta UTIN, pode-se observar sentimento de culpa, incapacidade, 
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despreparo físico, emocional e afetivo. Como o esperado é que ao ganhar o bebê, ele vá diretamente para os braços da mãe, saudável e capacitado a 
entrar em comunicação, em trocas interativas; quando isso não ocorre, a mãe tende a sentir angústia e culpa, acreditando que podem ter colaborado 
para o nascimento de risco através de seus pensamentos ou desejos inconscientes ou conscientes (VALANSI; MORSCH, 2004).  Segundo (Szejer, 1999), 
na ocorrência do parto pré-termo a mãe vê toda a sua dedicação cair no vazio, uma vez que não se sente capaz de oferecer ao seu bebê os cuidados 
necessários à sua sobrevivência. As mães se sentem culpadas, seja por um motivo concreto, no caso de uma tentativa de aborto ou pela culpa 
fantasiada diante de sua impossibilidade de levar a gestação até o fim. São tomadas por culpa, por medo e pela idéia de que não são necessárias à 
recuperação do bebê, uma vez que o entregam aos cuidados da equipe multiprofissional para que esta conclua o que ela própria não conseguiu fazer. 
Diante dessas questões e seu entorno, sentiu-se a necessidade de ampliar a pesquisa através da análise documental, para um melhor delineamento de 
qual seria o perfil dos bebês internados na UTI neonatal do Hospital Regional de São José, bem como de seus familiares, e a partir disto pensar 
intervenções psicológicas que viessem a minimizar o sofrimento provocado por esse contexto de hospitalização dos recém-nascidos, de despreparo 
emocional e familiar. Busca-se desta forma estabelecer quais as necessidades desses familiares e no que a psicologia poderia auxiliar na melhoria da 
construção de vínculos familiares, na minimização do sofrimento, e em uma maior compreensão da situação vivenciada nesta UTI Neonatal.

Aluno: Pâmella da Silva Zaia Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Larissa Rohden Ferreira Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES
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Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título LOGÍSTICA 4.0: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS EMERGENTES POR EMPRESAS LOGÍSTICAS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Docente orientador: JOBEL SANTOS CORREA 

RESUMO
Nos últimos anos vemos emergir inúmeras pesquisas em relação ao papel da mulher na sociedade brasileira. Isso se deve, em parte, ao 
reconhecimento dos direitos de igualdade entre homens e mulheres e a constatação de que, mesmo estando no século XXI, ainda vivemos sob as 
normatizações culturais que ratificam estereótipos de gênero. Assim, a presente pesquisa objetiva analisar a trajetória de estudantes universitárias em 
relacionamento estável e com filho(a). Mesmo sabendo que a maior parte dos estudantes de graduação em universidades brasileiras é composta pelo 
público feminino - segundo dados do Censo da Educação Superior, de 2016, as mulheres representavam 57,2% dos graduandos - essa pesquisa 
evidencia a tendência das mulheres deixarem os estudos de nível superior para um segundo momento, o que acaba por promover a manutenção de 
um histórico da figura feminina como dona de casa e mãe. Parece-nos que a mulher ainda é entendida culturamente como figura fundamental na 
família, no que diz respeito aos cuidados com a casa e a prole, o que inviabiliza garantir primeiro seus estudos em detrimento da maternidade ou 
mesmo manter as duas atividades simultaneamente. Nossa hipótese é que a formação em nível superior só é possível após os afazeres de âmbito 
privado estarem estabilizados (como com a entrada dos filhos na escola), o que permite às mulheres saírem de suas casas e ingressarem em 
faculdades. A pesquisa será realizada a partir de entrevistas semiestruturadas com alunas da graduação em Pedagogia da Faculdade Estácio de Santo 
André e fundamentada em pesquisas bibliográfica e documental. Pretende-se também participar de eventos com temática feminista, de forma a 
compreender as ações realizadas em outros espaços educativos que visam promover discursos igualitários entre feminino e masculino. As principais 
referências para a pesquisa são: Guacira Lopes Louro, Chimamanda Adichie, Judith Butler, Erving Goffman, Berenice Bento, Paul Beatriz Preciado, 
Claudia Vianna, Jane Felipe de Souza e Michel Foucault. Acredita-se que os resultados da pesquisa são de grande relevância, pois permitem conhecer o 
perfil de estudantes que fazem parte do corpo discente da Estácio, além de reforçar a necessidade de debates relacionados às construções sociais e 
culturais de gênero no contexto brasileiro.

E-mail: jobel.correa@estacio.br

Aluno: ELIEZER DOS SANTOS ARAUJO Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/IES

Aluno: HELGA SILVA VIEIRA DOS SANTOS Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES
Aluno: LEONARDO ALIENDE MORAIS Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/IES
Aluno: YURI GABRIEL SANTOS BAYER Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/IES

Título LOGÍSTICA 4.0: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS EMERGENTES POR MONTADORAS AUTOMOTIVAS DA REGIÃO 
DO ABC

Docente orientador: JOBEL SANTOS CORREA 

RESUMO
O objetivo deste trabalho é identificar o grau de adoção e interesse no investimento em tecnologias emergentes, aplicáveis ao conceito de Indústria 
4.0, por montadoras automotivas situadas na região do ABC, no estado de São Paulo. A literatura científica recente aponta a aplicabilidade de várias 
tecnologias emergentes no conceito de Indústria 4.0. As mais citadas nos períodos de Engenharia de Produção são: Internet das Coisas (IoT), Big Data 
Analytics (BDA), Impressão 3D e Robôs Colaborativos (CoBots). A Indústria 4.0, também denominada como “quarta revolução industrial” é atualmente 
um tema em destaque, já que supostamente tem o potencial de afetar segmentos industriais inteiros, transformando a maneira que os produtos são 
projetados, manufaturados, pagos e entregues ao cliente final. Três revoluções industriais precederam a atual “quarta revolução industrial”: a primeira 
revolução industrial muda os antigos processos de fabricação pela introdução de equipamentos mecânicos movidos a vapor, em meados do século 
XVIII. A segunda revolução industrial foi caracterizada pela verticalização das empresas e pela produção em massa, conceito aplicado por Henry Ford 
em seu lendário Ford Modelo T nos anos 1910. A terceira revolução aconteceu nos anos 1980 com a introdução da microinformática e das 
comunicações na cadeia produtiva. A atual Indústria 4.0 inclue a integração horizontal através de redes de computadores, visando facilitar a 
cooperação interna, integração vertical de subsistemas eletrônicos, dentro da fábrica, visando criar sistemas de manufatura flexíveis e adaptáveis e 
integração através de engenharia em toda a cadeia de valor para permitir a personalização do produto final. Neste cenário, a manutenção da 
competitividade empresarial passa pela digitalização dos processos de fabricação, que ainda não é plenamente dominado pelas empresas. A região do 
ABC em São Paulo é, historicamente, o lar das montadoras automotivas Brasileiras. De forma a identificar o grau de adoção e interesse no 
investimento em tecnologias emergentes pela indústria automotiva da região do ABC, realizar-se-á uma pesquisa (survey) qualitativa, de caráter 
exploratório, com montadoras localizadas nesta região.

E-mail: jobel.correa@estacio.br

Aluno: RICHARD DANIEL ANDRADE DA  SILVA Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/IES
Aluno: SABRINA VIANA FERNANDES Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/IES

Aluno: GUSTAVO AGUIAR MENDES Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/IES
Aluno: MAGNO JUNIOR BANZATTI Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título A ARTE NO MUNÍCIPIO DE SANTO ANDRÉ UM ESTUDO SOBRE O OFERECIMENTO DE INICIATIVAS ARTÍSTICAS AOS MORADORES

Docente orientador: VIRGINIA LAIS DE SOUZA

RESUMO
A importância da arte para os humanos é reconhecida por diferentes pesquisadores da área ao redor do mundo. Os primeiros indícios aconteceram 
com a arte rupestre, como uma forma de representar as atividades cotidianas dos indivíduos. Em outros momentos, a arte foi considerada essencial 
por possibilitar um espaço para criação e imaginação, de forma a dar espaço para que outras potencialidades pudessem existir. Nas últimas décadas 
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temos pensadores que discutem a arte como ativista, e sua relevância no cenário político ao denunciar casos de injustiça social, por exemplo. Dessa 
forma, reconhecemos que as linguagens artísticas sempre fizeram parte das sociedades, que puderam se utilizar delas para a comunicação e 
expressividade. Sabendo disso, o objetivo da pesquisa é fazer um levantamento e mapeamento das iniciativas artísticas oferecidas aos moradores de 
Santo André/SP. Nossa hipótese é que espaços como o Serviço Social do Comércio (SESC), o Teatro Municipal, a Biblioteca Nair Lacerda e a Casa da 
Palavra Mario Quintana têm se mostrado fundamentais para a manutenção da cena artística da cidade, ainda que possam ser considerados 
numericamente insuficientes, dada a quantidade de habitantes. Nosso trabalho será conhecer e participar dessas atividades, buscando identificar 
quais as linguagens mais recorrentes uma vez que, em geral, algumas estéticas têm sobressaído. Outro ponto importante, e que nos mobiliza na 
construção de um mapa das artes na cidade, é analisar como são distribuídas as iniciativas, de forma a pensar se a região central está em vantagem se 
compararmos com os bairros mais periféricos. Para construir a pesquisa utilizaremos fontes bibliográficas e documentais (como os materiais que 
apresentam a programação cultural do município), faremos visitas aos espaços artísticos e entrevistas semiestruturadas com os curadores desses 
locais. As principais referências teóricas para a pesquisa são: Ana Mae Barbosa, John Dewey, Rosa Iavelberg, Jorge Albuquerque Vieira, Nicolas 
Bourriaud, Paulo Freire. Acreditamos na relevância da pesquisa por ajudar a construir um panorama das artes em Santo André, identificando as 
iniciativas artísticas com maior recorrência e a distribuição pela cidade. Com isso, também poderemos pensar a oferta das artes para o público e 
refletir sobre a importância dessas ações para a formação dos sujeitos de forma integral.

Aluno: CAROLINA OLIVEIRA BARBOSA Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/IES
Aluno: RAQUEL FIDELIS CIRILO Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/IES

Título A GRADUAÇÃO EM SEGUNDO PLANO: UM ESTUDO SOBRE AS ESTUDANTES CASADAS E MÃES QUE INGRESSARAM NO CURSO DE PEDAGOGIA

Docente orientador: VIRGINIA LAIS DE SOUZA

RESUMO
O objetivo deste trabalho é identificar o grau de adoção e interesse no investimento em três tecnologias emergentes, aplicáveis ao conceito de 
Logística 4.0, por empresas logísticas situadas na região metropolitana da cidade de São Paulo. Estas tecnologias emergentes são citadas na literatura 
científica recente, à saber: Internet das Coisas (IoT), Big Data Analytics (BDA) e Computação em Nuvem A logística é um componente central na cadeia 
de valor de qualquer segmento industrial e um dos responsáveis diretos pela competitividade das organizações. A gestão logística é multidisciplinar, 
englobando disciplinas de diversas áreas de conhecimento, da administração de empresas à engenharia de produção. Um sistema logístico gerencia 
fluxos de materiais e informações, englobando a movimentação e o armazenamento eficiente de dados, mercadorias e serviços. O objetivo de um 
sistema logístico é entregar produtos acabados ao cliente final, em um nível de serviço e qualidade adequados, com os menores custos possíveis. A 
Indústria 4.0, também denominada como “quarta revolução industrial” é atualmente um tema em destaque, já que supostamente tem o potencial de 
afetar segmentos industriais inteiros, transformando a maneira que os produtos são projetados, manufaturados, pagos e entregues ao cliente final. O 
conceito de Indústria 4.0 trata de fábricas inteligentes com sistemas de produção vertical e horizontalmente integrados e produção em massa 
individualizada viabilizada por processos industriais altamente flexíveis. Para que todo o potencial prometido pela Indústria 4.0 seja alcançado é 
necessário um sistema logístico alinhado com seus conceitos. Um sistema logístico que atenda aos requisitos impostos pelo conceito de Indústria 4.0 é 
chamado de Logística 4.0. A Logística 4.0 surge como resultado dos avanços recentes da área de tecnologia de informação (TI) e de comunicações 
combinados com a necessidade de maior automação e digitalização de operações e processos no segmento de manufatura. Neste cenário, a 
manutenção da competitividade empresarial passa pela digitalização das cadeias de suprimento, um processo que ainda não é plenamente dominado 
pelas empresas. A região metropolitana da cidade de São Paulo é um dos principais polos logísticos do Brasil. De forma a identificar o grau de adoção e 
interesse no investimento nas três tecnologias emergentes citadas anteriormente, realizar-se-á uma pesquisa (survey) qualitativa, de caráter 
exploratório, com empresas logísticas localizadas na região metropolitana da cidade de São Paulo.

E-mail: souza.virginia@estacio.br

Aluno: BRUNA NASCIMENTO Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/IES
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Projeto(s) do curso: Direito

Título ENCARCERAMENTO EM MASSA NO BRASIL: FUNDAMENTOS, DILEMAS E ALTERNATIVAS

Docente orientador: Thiago Allisson Cardoso De Jesus

RESUMO
O Estado Brasileiro e, também o Maranhão, bem demonstram a crise de legitimidade e de desagregação social por inúmeros motivos. O tempo médio 
de processamento criminal gira em torno de 07 anos. Nesta senda, a morosidade processual e o trato meramente numérico e simbólico dado ao 
problema penal gera descontentamento e descrédito na sociedade, atestado em pesquisa sobre o índice de confiabilidade nas instituições, publicada 
pela Fundação Getúlio Vargas, pela qual 70% dos entrevistados não confiam na atuação do Poder Judiciário (FGV, 2016), não obstante os altos custos 
para a movimentação da atividade jurisdicional pelo Poder Judiciário. Diretamente proporcional, paradoxalmente, aumento dos índices das práticas 
violentas e da criminalidade, urbana e rural, visível e invisível, física e psicológica que atentam contra a incolumidade de bens, instituições e pessoas, 
que ocupam lugares e não-lugares, que são reconhecidas sujeitos ou são, por suas condições, marginalizadas e destituídas imaterialmente, 
corroborando uma ambiência de mal-estar e insegurança que nutre práticas, gera desilusão e descrença e favorece as práticas mais violentas de 
repúdio às situações de violência experimentadas. No Maranhão, por exemplo, em 2015, a taxa de encarceramento foi de 115,5%, denotando que 
para cada 100 mil habitantes, 115 estavam presos, aumentando desde 2013 em escala considerável. Com efeito, fala-se de números; e de pessoas. 
Nesse sentido, considerando os históricos processos de exclusão e as notas de indiferença que demarcam o controle social e penal da subcidadania no 
Brasil e no Maranhão, justifica-se o presente projeto como um contributo à análise do fenômeno do encarceramento em massa, com o fito de 
diagnosticar dilemas a partir da construção de diversas relações com a questão social, bem como investigar alternativas e estratégias políticas no 
cenário brasileiro e mundial para enfrentamento dessa questão que desafia as ciências criminais. Como objetivo geral pretende-se analisar o 
fenômeno do encarceramento em massa, compreendendo seus fundamentos, dilemas e estratégias políticas eleitas para trato da questão na 
contemporaneidade. Os objetivos específicos desdobram-se em a) Analisar os fundamentos do encarceramento em massa, Brasil e mundo, 
considerando suas determinantes políticas, econômicas e culturais; b) Compreender os dilemas do hiperencarceramento, tomando por base os efeitos 
criminógenos da prisão, os índices de reincidência e as políticas públicas voltadas para a reintegração social do apenado; c) Sistematizar as estratégias 
políticas eleitas para o trato da questão na contemporaneidade, desvendando as múltiplas relações e os elementos que nutrem as boas experiências 
no Brasil e mundo. Para a consecução dos fins propostos e considerando a necessária adequação entre marcos teóricos e metodológicos, elegeu-se os 
parâmetros da sociologia reflexiva para a construção da proposta metodológica do presente projeto, a partir do pensamento de Pierre Bourdieu, 
Michel Foucault e Zygmunt Bauman, considerando os conceitos de campo de luta, hiperencarceramento, sociedade punitiva, poder simbólico, habitus 
e locus. A fim de alcançar os objetivos propostos, utilizar-se-á de pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa e quantitativa, usando-se das 
técnicas de pesquisa bibliográfica; documental, notadamente a partir de dados e relatórios oficiais para o contexto brasileiro e maranhense publicados 
pelo Ministério da Justiça, CNJ e TJ/MA; análise de conteúdo e de observação sistemática e participante do ambiente do cárcere. As informações 
colhidas e o material levantado serão colocados em suspense para a construção das relações pretendidas, com rigor e cuidado científico com o fito de 
publicização ampla de resultados por meio da produção científica almejada.

E-mail: t_allisson@hotmail.com

Aluno: Gabriel Cunha Correa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Flaviane Nogueira Rodrigues Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Yasmin Costa Lima Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CARÁTER PREVENTIVO E DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA NO MARANHÃO


Docente orientador: Nilson Tavares Pereira De Abreu Junior

RESUMO
Esta proposta de pesquisa tem como fundamento analisar cientificamente a vertente preventiva implementada nas ações de segurança pública no 
estado do Maranhão. Para tanto, buscar-se-á investigar as circunstâncias, a logística de implementação, os significados sociais e os efeitos de 
determinados projetos desenvolvidos pelas forças de segurança estadual, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Por conseguinte, no âmbito das 
competências curriculares do curso de Direito, privilegiamos o enfoque na organização política do Estado e destacamos a relevância de preceitos 
elencados na Constituição Federal, como as diretrizes estabelecidas no artigo 144, estabelecendo a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio como finalidades da segurança pública; porém, delimitamos a objetividade de nossa proposta centrando-a no viés 
preventivo e de promoção da cidadania como estratégias no combate à criminalidade. Priorizaremos esta vertente da prevenção entendendo-a como 
uma medida carente de abordagens empíricas profundas que venham mensurar seus resultados e evidenciem suas ações, onde a intervenção atual 
direcionada aos jovens nas comunidades, sobretudo as mais vulneráveis e carentes de recursos ou no ambiente escolar teria reflexos positivos na 
minimização de eventuais condutas delituosas futuras. Com esta proposta, vislumbramos, além do estímulo à aptidão para a pesquisa no discente, do 
desenvolvimento de seu senso crítico e fomento à produção do conhecimento a partir da investigação científica, a elaboração final de uma análise 
significativa acerca das ações políticas estaduais no âmbito da prevenção de condutas delituosas. Nesse sentido, dividimos o enfoque da abordagem 
nas seguintes vertentes: análise do universo de incidência do Programa Bombeiro Mirim e do Projeto Ronda Escolar. No que se refere à metodologia a 
ser aplicada, buscar-se-á fundamentação científica pautada nas normas sobre o tema, tais como a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança 
e Adolescente, além de consulta ao acervo bibliográfico doutrinário e de produções acadêmicas de graduação e pós-graduação, sendo que incursões 
aos órgãos públicos responsáveis pelos Projetos, tal como as Secretarias de Segurança Pública e de Educação, as Corporações policiais e algumas 
escolas participantes, são ações necessárias para a consolidação da pesquisa.

E-mail: nilson_tavares@bol.com.br

Aluno: Franklen Warllen da Silva Coutinho Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título DIAGNÓSTICO GERENCIAL E ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE DOS NEGÓCIOS DE RUA DA PRAÇA DEODORO (CENTRO SÃO LUÍS)
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Docente orientador: Cosme Oliveira Moura Junior

RESUMO
Este projeto de pesquisa Diagnóstico gerencial e análise de sustentabilidade dos negócios de Rua da Praça Deodoro (Centro São Luís) tem por objetivo 
a produção de uma análise de potencial de mercado, estudo sobre a viabilidade e sustentabilidade, assim como construção dos mapas de geo 
marketing dos negócios do entorno da citada Praça para caracterização dos pontos de venda (PDVs). Destaca-se que na gestão empresarial requer 
compreensão e estudo das variáveis que compõem o ambiente organizacional no que tange a macro-variáveis (legislação, cultura, novas tecnologias, 
condições econômicas e políticas) assim como as micro-variáveis (concorrentes, fornecedores, clientes, colaboradores) para desta maneira acionar os 
processos decisórios estratégicos. Neste sentido, o presente estudo insere-se na implementação e aplicação de ferramentas gerenciais para 
diagnosticar e desenvolver conhecimento prático sobre pontos de venda e potenciais de mercado na área da Praça Deodoro do Centro de São Luís, no 
intuito de contribuir com boas práticas e na implementação de ações empreendedoras. OBJETIVOS: O objetivo central desta pesquisa é estudar as 
práticas de negócios na Praça Deodoro e seu entorno sob o viés das finanças, estratégia de vendas, potencial de mercado e características dos PDVs 
para assim compreender os impactos destas práticas empreendedoras na geração de renda e valor agregado na área delimitada. Outro importante 
objetivo refere-se a formação dos discentes no que concerne ao uso prático das ferramentas de administração para desenvolvimento de habilidades e 
competências empreendedoras e resolutivas frente a um caso em estudo. METODOLOGIA: Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de campo 
de cunho exploratório que se utilizará de ferramentas de pesquisa do geo marketing, administração estratégica e análise de potencial de mercado. 
Deste modo, utilizaremos como ferramenta de construção o software Quantum Gis  para inserirmos os dados coletados pelo aplicativo Gps Essencials; 
já no que tange a pesquisa de potencial de mercado adotamos Richers (1968, 1970,1991) e as Forças de Porter (2004), assim como construiremos uma 
análise SWOT da área, para assim fundamentar um diagnóstico completo. Aplicar-se-á ainda uma análise da sustentabilidade e viabilidade dos 
negócios da área da Praça Deodoro, a partir da construção de demonstrativos contábeis que possam fornecer dados para análise da liquidez, 
rentabilidade/lucratividade e endividamento. Com a coleta de tais dados, construir-se-á a análise de precificação, os índices de liquidez e margem de 
lucro. Por fim, adotaremos duas metodologias de precificação com intuito de treinar os empreendedores identificados, estas seriam: a) precificação 
através da margem de contribuição; 2) precificação através de fator multiplicador markups.

E-mail: cosme.junior@estacio.br

Aluno: DINAILSON PEREIRA SILVA Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: ISA LORENA DE CASTRO ROCHA Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título PERFIL FITOQUÍMICO E A ATIVIDADE ANTIMICROBIANA IN VITRO DO EXTRATO DAS FOLHAS DE HUMIRIA BALSAMIFERA E FORMULAÇÕES 
FARMACÊUTICAS


Docente orientador: Francyelle Costa Moraes

RESUMO
Sabe-se que cerca de 80% da população mundial depende de plantas medicinais para os cuidados de atenção básica de saúde. Além disso, mais de 
50% dos princípios ativos reconhecidos atualmente foram isolados através de recursos naturais, o que comprova o quanto a indústria farmacêutica é 
altamente dependente de medicamentos à base de plantas. Por tudo isso, os produtos naturais têm recebido interesse significativo como fonte de 
novos medicamentos na terapêutica. O estado do Maranhão é reconhecido pela sua riqueza natural e pelo seu patrimônio sócio ambiental, 
representado pelos seus povos e biomas. Plantas que compõem a vegetação do estado do Maranhão podem apresentar eficácia no controle de 
espécies de microbianas.  Dentre essas plantas, destaca-se a Humiria balsamifera popularmente conhecido como mirim, é uma árvore frutífera 
usualmente utilizada no tratamento terapêutico de disenterias. Portanto, o objetivo do presente projeto é verificar o perfil fitoquímico e a atividade 
antimicrobiana do extrato da H. balsamifera e de formulações farmacêuticas obtidas partir de tal extrato. A pesquisa é de natureza experimental, 
descritiva e será realizada no Laboratório de Microbiologia da Faculdade Estácio de São Luís, em parceria com a UFMA e IFMA. Será realizada a triagem 
fitoquímico com a investigação de polifenóis e flavonóides diante do extrato hidroalcóolico das folhas de Humiria balsamifera (30,8mg/mL). 
Formulações farmacêuticas (sabonete líquido e gel) serão preparadas com o referido extrato e passarão pelo controle de qualidade. Posteriormente, 
as formulações e o extrato hidroálcóolico serão avaliados quanto ao potencial antimicrobiano diante das técnicas: microdiluição em caldo, difusão em 
ágar e curva de morte. As linhagens bacterianas utilizadas serão: Staphylococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, 
Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella pneumoniae ATCC 10031. O projeto buscará explorar as potencialidades da bioprospecção da planta 
supracitada bem como de produtos provenientes da mesma, sendo essencial que se conheça as propriedades básicas e os elementos que constituem 
as matérias-primas, considerando as particularidades da região, projetar produtos eficientes no combate aos microrganismos que possam ser
alternativa aos demais já exixtentes.

E-mail: cyelle_moraes@yahoo.com.br

Aluno: José Lucas Dias Carvalho   Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Guilherme Martins Veras                                          Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título SCREENING DAS PLANTAS DE USO POPULAR VENDIDAS EM FEIRAS PARA A VERIFICAÇÃO DE ATIVIDADE HEMOLÍTICA

Docente orientador: Elizangela Araujo Pestana Motta 

RESUMO
O uso de plantas medicinais para o tratamento de doenças e males sempre esteve presente em diversas culturas e populações, e por muito tempo, 
representou o principal e único recurso disponível para tratamento médico e matéria-prima para a fabricação de medicamentos. No Brasil a busca por 
plantas medicinais vem crescendo, tendo em vista suas propriedades terapêuticas e a enorme disponibilidade de matérias-primas vegetais passíveis de 
serem estudadas e avaliadas. A população maranhense tradicionalmente utiliza plantas para variadas atividades, sejam elas para fins alimentícios ou 
medicinais. As feiras concentram locais que vendem de forma livre variados tipos de plantas com suas diferentes partes, origens e indicações. Várias 
são as plantas vendidas em feiras para uso de finalidade medicinal. Vende-se diferentes partes, como folhas, flores, caules e frutos. A ideia de que 
tudo que é natural não faz mal ainda é muito utilizada pela comunidade e dessa forma leva as pessoas a buscarem essas alternativas até por serem 
mais baratas e sem muitas barreiras para a obtenção. Assim, torna-se necessário conhecer a possível citotoxicidade dessas plantas em diferentes 
concentrações para assim proporcionar maior segurança para a população que as utilizam. No entanto, como a maioria da utilização dessas plantas 
estar relacionada a ingestão seja na forma de chás, xaropes ou outro tipo de consumo para uso oral, preocupa-se com a toxicidade que pode gerar no 
organismo, principalmente se não tiver estudos científicos. E a atividade hemolítica pode ser um parâmetro utilizado para a busca também da 
citotoxicidade. Assim, objetiva-se com essa pesquisa realizar um screening de plantas vendidas em feiras para a verificação da atividade hemolítica. As 
feiras serão escolhidas de forma aleatória, no total de 5 feiras principais no município de São Luis/MA. Selecionará uma amostra de 5 plantas mais 
indicadas de cada feira totalizando 25 diferentes plantas com sua parte utilizada correspondente pela população. Todas as amostras serão limpas, 
secas e obtidas seu extrato hidroalcoolico pelo método de maceração e após o tempo necessário passarão por secagem e armazenadas em frascos de 
vidros para posterior experimento. Será também obtido o rendimento de cada extrato obtido. A segunda parte da pesquisa consistirá em testes in 
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vitro utilizando sangue de carneiro para a verificação da atividade hemolítica dos extratos obtidos. Além de uma previa analise físico-quimica de cada 
extrato. Espera-se assim obter resultados favoráveis e seguros para utilização das plantas em doses seguras e corretas. Repassando esses resultados 
também para os feirantes proporcionando uma atividade educativa e orientação correta do uso dessas plantas.

Aluno: Isabella Rodrigues Negreiros Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ana Débora Silva Moraes Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Monica Silva Ribeiro Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título EFICÁCIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIANTE DE MICRORGANISMOS ISOLADOS EM SUPERFÍCIES DE UMA UTI DE UM HOSPITAL DE 
REFERÊNCIA EM SÃO LUÍS

Docente orientador: Stelma Regina Sodré Pontes 

RESUMO
A disseminação de infecções hospitalares frequentemente acontece comumente através da contaminação cruzada. O caminho mais comum de 
transferência de patógenos ocorre entre as mãos de profissionais de saúde e pacientes. Entretanto, o ambiente nosocomial pode colaborar para 
dispersão de patógenos. Na maioria das vezes o ambiente ocupado por pacientes colonizados e/ou infectados pode tornar-se  contaminado.  A  
presença  de  microrganismos  é  comum em superfícies inanimadas e equipamentos dentro e fora das unidades de saúde. Observa-se que a 
participação ambiental pode  ser  maior  nas  unidades  de  terapia  intensiva  (UTI)  devido  à  gravidade  e  instabilidade do quadro clínico do paciente 
com necessidade de cuidados intensivos, somados a fatores como limpeza, desinfecção, estrutura física, quantidades de equipamentos e superfícies 
em determinadas unidades. Assim, pode-se perceber a importância da utilização de produtos de limpeza que sejam eficientes no controle dos 
microrganismos. Várias características devem ser consideradas na seleção de produtos que tenham o efeito esperado: amplo espectro de ação 
antimicrobiana; não ser corrosivo para metais; não danificar artigos ou acessórios de borracha, plásticos ou equipamento ótico; sofrer pouca 
interferência de matéria orgânica; não ser irritante para a pele e mucosas; possuir baixa toxicidade; ter ação residual sobre superfícies quando 
aplicado no ambiente; dentre outras. No presente estudo o objetivo é verificar a eficácia de produtos de limpeza frente a microrganismos isolados de 
superfícies de uma UTI de um hospital de São Luís-MA. Trata-se de um estudo experimental de caráter descritivo e quantitativo que será realizado no 
Laboratório de Microbiologia e Parasitologia da Faculdade de São Luís. As coletas microbiológicas serão realizadas com o auxílio de swabs embebidos 
em caldo nutritivo, a identificação microbiana será com base em análises bioquímicas e a eficácia dos produtos em análise, será a partir do ágar 
difusão e microdiluição. Espera-se fornecer informações importantes para a implementação de medidas mais eficazes no controle de patógenos nos 
ambientes nosocomiais.

E-mail: enfpontes@hotmail.com

Aluno: Cássia Barroso Ribeiro Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thaís Pinheiro Gomes        Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTRATIFICAÇÃO DOS TIPOS DE VIOLÊNCIA NOTIFICADOS PELO SINAN, NO ESTADO DO MARANHÃO, DE 2009 A 2019

Docente orientador: Ingrid de Campos Albuquerque

RESUMO
Considera-se violência como ato intencional por meio do uso da força física, em ameaça ou real, contra si próprio ou a outra pessoa, contra um grupo 
ou comunidade, que resulte ou tenha probabilidade de resultar em ofensa, morte, dano psicológico, privação ou prejuízos no desenvolvimento da 
pessoa. Os episódios de violência podem ser observados nas mortes no trânsito, no ambiente doméstico, escolar, urbano e social, bem como nas 
relações internacionais. Ultimamente, essa temática tem sido objetivo de estudos na área da saúde devido as consequências multidimensionais e 
negativas na qualidade de vida das vítimas, pelas lesões físicas, psíquicas e morais que ocasiona, e para serviços de saúde gera várias hospitalizações, 
atendimento e de consulta ambulatoriais com atendimento atencioso e especializado. Diante disso, os profissionais precisam elaborar estratégias para 
o enfrentamento da violência, juntamente com ações vinculadas a outros setores da sociedade, uma vez que o acolhimento a pessoa em situação de 
violência nos serviços de saúde vem se tornando uma situação cotidiana. As informações referentes as características das violências são 
disponibilizadas no Sistema de Informação de Agravos de Notificações (SINAN), o que possibilita a elaboração de ações preventivas e protetivas, sendo 
um instrumento da garantia de direitos e de proteção social. Caracterizar os tipos de violência notificados pelo SINAN, no Estado do Maranhão, de 
2009 a 2019. Trata-se de um estudo epidemiológico  descritivo, utilizando-se dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN), abrangendo as notificações de violência física, sexual e/ou outras violências de 2009 a 2019, que é alimentado pela Ficha de 
Notificação/Investigação de Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências, que encampa a notificação de qualquer caso suspeito ou confirmado 
de violência doméstica, sexual e/ou outras violências contra homens e mulheres, independente de faixa etária. A ficha de notificação é composta pelas 
seguintes variáveis: tipologia da violência, meio de agressão, detalhamentos sobre atendimento de violência sexual, consequências da violência, tipos 
de lesões, dados sobre os prováveis autores da agressão, a evolução e o encaminhamento do caso. Para a análise dos dados, será calculado à 
distribuição de frequência simples e relativa das variáveis do estudo.

E-mail: ingrid.c.albuquerque@gmail.com

Aluno: Raylla Andrade de Sousa Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Danielle Leal Pereira Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Letícia Silva de Castro Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPORAL, CONSUMO ALIMENTAR, NIVEL DE ATIVIDADE FISICA, QUALIDADE DO SONO E QUALIDADE DE VIDA 
EM INDIVIDUOS ATIVOS E SEDENTÁRIOS ATENDIDOS EM UM PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Docente orientador: Marcos Roberto Campos de Macêdo

RESUMO
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a qualidade de vida é definida como a percepção do indivíduo sobre sua própria posição na vida no 
âmbito cultural, do sistema de valores em que vive e em relação às suas metas, expectativas e padrões. Nesse contexto, a qualidade de vida na 
sociedade contemporânea provoca reflexos na produtividade, geração de renda, saúde e mudança de hábitos, interferindo, dessa forma, no modo de 
viver da população. Portanto, a importância do presente projeto se dá pela necessidade de conhecer e determinar a qualidade de vida na população 
de estudo e pela repercussão positiva do conhecimento dessas informações para o planejamento e aplicação de estratégias que visem melhorar a 
qualidade de vida nessa população. OBJETIVO: Verificar a influência do nível de atividade física, da qualidade do sono, do consumo alimentar e da 
composição corporal sobre a qualidade de vida de indivíduos ativos e sedentários atendidos em um programa de extensão universitária. 
METODOLOGIA: O presente projeto encontra-se em tramitação no comitê de ética em pesquisa (CEP-UFMA) sob o número de protocolo: 
13766419.8.0000.5087. A amostra será composta pelos indivíduos atendidos na extensão universitária “Nutrindo a Saúde”, que desejem participar da 
pesquisa e que assinem o termo de consentimento livre e esclarecido. A classificação socioeconômica ocorrerá através da aplicação do questionário da 
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associação brasileira de empresas de pesquisa (ABEP). A avaliação da composição corporal acontecerá por adipômetria e perimetria, com 
determinação do índice de massa corporal, percentual de gordura, massa gorda e massa livre de gordura. Para a avaliação do consumo alimentar será 
aplicado o recordatório alimentar habitual. Para avaliar a pressão arterial será utilizado um aparelho monitor de pressão arterial automático de braço. 
Para a avaliação da qualidade de vida, qualidade do sono e nível de atividade física, serão utilizados os questionários qualidade de vida (SF-36) versão 
curta, do índice de qualidade de sono de Pittsburgh e o questionário internacional de atividade física (IPAQ) versão curta. A análise de dados será 
realizada através de estatística descritiva e analítica, com a utilização do software de estatística GraphPad Prism versão 8.

Aluno: Thirza Rafaella Ribeiro França Melo Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Julyanna Morais Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Patrícia de Almeida de Sousa Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Mayara Fernanda do Amaral Rocha da Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE DOCES DE BURITI COMERCIALIZADOS EM SÃO LUÍS-MA

Docente orientador: Silvio Carvalho Marinho

RESUMO
No Maranhão há grandes riquezas naturais, representadas pela flora e fauna. No entanto, ainda são poucos os projetos que visam o estudo de seus 
produtos naturais. Em alguns casos o desconhecimento sobre a composição de alguns produtos derivados de frutos da nossa região, leva a subestimar 
seu verdadeiro valor como fonte de nutrientes ou de uso industrial, associado a essa indagação existe ainda a falta de controle de qualidade nos lotes 
que são distribuídos para o mercado consumidor. Há frutos como o buriti, abricó, bacuri e bacaba, que sendo resistentes a transportes e a estocagem, 
não são processados ou industrializados para seu completo aproveitamento, seja no consumo direto ou na utilização como complemento industrial. A 
polpa do fruto é comestível e tem cor vermelho-amarelada, consistência de massa espessa, macia, que em plena maturação, tende para o vermelho-
pardacento. Apresenta odor agradável, "sui generis", sabor adocicado, ligeiramente ácido e picante, também agradável. A polpa e os caroços são 
também utilizados na alimentação de bovinos e suínos. Por possuírem tamanhos e forma ideais, esses caroços são transformados nos conhecidos 
bilros das rendeiras. As araras e os papagaios são alguns dos animais silvestres que se alimentam dos frutos do buriti e fazem seus ninhos nas copas e 
troncos destas palmeiras. Visando este problema, optou-se em estudar os doces de Buriti comercializados em São Luís-MA, avaliando-se as qualidades 
físico-química (umidade, cinzas, lipídios, proteínas, carboidratos, valor calórico, pH e vitamina A), e microbiológicas (bolores, leveduras e coliformes 
totais). As análises físico-químicas seguirão os métodos de análises de alimentos do Instituto Adolf Lutz (2008) e para as análises microbiológicas 
seguiram a metodologia do Compedium of methods for the microbiological examination of foods (2001). Os resultados serão comparados com os 
valores estabelecidos na legislação brasileira para que o produto alimentício possa obter um selo de qualidade.

E-mail: silvio.marinho@estacio.br

Aluno: Carla Furtado Almeida de Sousa Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE LICORES ARTESANAIS COMERCIALIZADOS NO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA

Docente orientador: Silvio Carvalho Marinho

RESUMO
O licor é uma bebida alcoólica obtida por mistura que se caracteriza pela elevada proporção de açúcar, sendo constituído basicamente de três 
ingredientes: álcool, calda de açúcar e extrato aromático. Não se trata apenas uma bebida de frutas, pois os mais finos e famosos licores têm suas 
receitas preservadas por gerações. Com a abundância de frutas no Brasil, os licores regionais artesanais se destacam pela grande variedade e por 
caírem no gosto popular. Tendo vivido parte da história colonial brasileira, São Luís possui um rico patrimônio cultural, com culinária reconhecida 
nacionalmente. Aliado a isso o estilo artesanal de suas bebidas também ganha fama fora do Estado. Na cidade Patrimônio da Humanidade, a tradição 
dos licores é mantida e a comercialização da bebida artesanal é muito comum no Centro Histórico da cidade, contudo, não há relatos científicos sobre 
os tipos e qualidade dos licores comercializados, os quais são produzidos com o conhecimento passado de geração para geração de licoristas. Dada a 
sua importância, o presente trabalho busca identificar os sabores de licor mais comercializados na cidade (indicando a proveniência dos mesmos), e 
analisar a qualidade físico-química de amostras dos dez tipos de licores mais comercializados quanto ao pH, acidez titulável, grau Brix, densidade, teor 
alcoólico e sacarose. Utilizar-se-ão as Normas da Association of Official Analytical Chemistry (AOAC, 2012) e Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz 
(2010), para bebidas obtidas por mistura. Para as análises, os resultados serão comparados aos parâmetros descritos no Decreto nº 6.871, de 4 de 
junho de 2009 e Instrução Normativa nº 35 de 16 de novembro de 2010. Os dados podem servir de base para a formação de um padrão de qualidade 
dos licores maranhenses, e também, como fomentador de futuras soluções no campo de melhorias tecnológicas e higiênico-sanitárias, vislumbrando 
desenvolver um importante papel social para os comerciantes que têm na venda de licores artesanais no Centro Histórico de São Luís uma importante 
fonte de renda, agregando ao consumidor um produto de maior qualidade.

E-mail: silvio.marinho@estacio.br

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

Título CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DO MEL DE TIÚBA (MELIPONA FASCICULATA)

Docente orientador: Gilberth Silva Nunes 

RESUMO
O mel é um alimento natural líquido viscoso e adocicado produzido pelas abelhas melíferas a partir do néctar recolhido de flores e processado pelas 
enzimas digestivas desses insetos. Além da espécie Apis mellifera, pode ser encontrada no Maranhão a Melipona fasciculata conhecida popularmente 
como tiúba. A legislação brasileira para o mel estabelece parâmetros de controle de qualidade para o produto, com indicação das análises e métodos a 
serem empregados, porém essa regulamentação atende apenas às características do mel de abelhas africanas, não contemplando o mel de abelhas 
nativas. Devido ao consumo de produtos naturais, o mel tem sido utilizado e comercializado mais intensamente, ampliando também a possibilidade de 
fraudes, adulterações e manipulação inadequada. Diante deste contexto, este trabalho teve como por objetivo verificar as características físico-
químicas e microbiológicas de amostras de méis provenientes de produtores da baixada maranhense. Serão estudadas as amostras de mel de tiúba 
obtidas em municípios das 4 regiões mais produtoras do estado (Baixada maranhense, da Amazônia maranhense, Cerrado e do Litoral). As amostras 
serão acondicionadas em embalagens de 250g de vidro ou plástico, apropriadas para o produto, no período de maiores safras das regiões em agosto a 
setembro, no ano de 2017-2018. Após identificadas serão levadas a laboratório, onde serão armazenadas, abrigadas de luz e calor até o momento das 
análises físico-químicas e microbiológicas. As análises físico-químicas (açucares redutores, sacarose aparente, sólidos insolúveis, minerais, acidez total, 
hidroximetilfurfural e índice de refração) serão realizadas segundo a instrução normativa para méis de abelhas comercializados no território brasileiro 
e com relação a análise microbiologia será determinado o Número Mais Provável (NMP) de coliformes totais, a contagem de mofos e leveduras, e o 
isolamento e identificação de Salmonella spp. A pesquisa fornecerá informações importantes para estabelecimento de um padrão de identidade e 
qualidade do mel de Melipona fasciculata, de modo a permitir referenciar ações de manejo e comercialização oferecendo suporte às futuras ações de 
desenvolvimento da cadeia produtiva do mel no Estado do Maranhão. Além disso, essas informações podem dar suporte às ações futuras de 
desenvolvimento da cadeia produtiva, garantindo a qualidade do produto para competir no mercado interno e externo.

E-mail: gil_nut@hotmail.com

Aluno: Natália de Jesus Cutrim Serra Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título A ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA E A NOVA REPÚBLICA BRASILEIRA (1974-2018)

Docente orientador: CELSO RAMOS FIGUEIREDO FILHO

RESUMO
A presente pesquisa visa descobrir a atuação da Escola Superior de Guerra (ESG) no cenário político-institucional brasileiro, desde meados dos anos 
setenta até a eleição de Jair Bolsonaro em outubro de 2018. O marco inicial da investigação será, portanto, o processo de abertura política do regime 
civil-militar (1964-1985) inaugurado pelo então presidente general Ernesto Geisel. A ESG foi responsável pela elaboração da Doutrina de Segurança
Nacional e Desenvolvimento (DSN), que serviu de base ideológica tanto para a deposição do presidente João Goulart, quanto para todo o regime que 
lhe seguiu e perdurou até 1985. Gestada na conjuntura internacional da Guerra Fria, a Doutrina da ESG tinha no anticomunismo uma das suas pilastras 
mais fortes. De protagonistas principais no regime pós-1964, os militares passaram a coadjuvantes discretos ao longo das décadas de 1990 e 2000 e, 
voltaram a ocupar cargos de proa no Poder Executivo no atual governo, eleito, inclusive, com uma pauta “anticomunista”. Queremos investigar, 
portanto, em que medida a Escola Superior de Guerra, principal fomentadora do anticomunismo nas Forças Armadas nos anos cinquenta e sessenta, 
refletiu e influenciou – ou procurou influenciar – as sucessivas conjunturas políticas ao longo dessas décadas. A pesquisa privilegiará o material 
produzido diretamente, pela Escola – tanto pelo seu corpo docente (apostilas de estudos, artigos, palestras, etc.), quanto pelo corpo discente 
(“papers”, estudos de caso, relatórios de visitas, trabalhos de conclusão de cursos, etc.). Este material reflete diretamente e sem intermediações o que 
pensavam os homens que a compunham acerca dos problemas nacionais no decorrer dessas décadas. A pesquisa também irá contemplar a atuação 
dos militares de maior destaque que fizeram o Curso Superior de Guerra, tanto durante sua permanência na caserna, quanto na sua eventual atuação 
na inciativa privada. Por essa razão, a pesquisa se desdobrará em duas frentes, cada uma conduzida por um pesquisador-estudante. A primeira será 
feita diretamente nos arquivos da ESG, levantando o material produzido pelos professores da Instituição. A segunda frente de pesquisa também 
trabalhará diretamente nos arquivos da Escola, levando a produção discente. A terceira se concentrará na busca, em diferentes arquivos, podendo 
inclusive ser eletrônicos, os depoimentos de militares com formação na ESG, mas em atuação nos diferentes órgãos públicos, ou mesmo na iniciativa 
privada.

E-mail: celso.filho@estacio.br

Aluno: WILLIANE MARIA ALVES DA SILVA COSTA Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título A INCONSTITUCIONALIDADE NA REDUÇÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA POR NEGOCIAÇÃO COLETIVA: O DIREITO A DESCONEXÃO

Docente orientador: JORGE EUCLIDES ALVES 

RESUMO
O Direito do Trabalho tem sua origem cravada na Revolução Industrial em virtude do fortalecimento de postulados como da livre iniciativa, autonomia 
da vontade e Estado Mínimo. Todavia, ao longo dos anos e superações de paradigmas tais como positivismo e liberalismos clássicos, tem-se que o 
trabalho também alcançou patamar de direito Humano, ou seja, o Direito do Trabalho não mais pode ser visto como Direito meramente contratual 
para alcançar o nível de Direito Humano Fundamental. Nesta linha de raciocínio, qualquer empreitada que vise restringir aos Direitos Fundamentais 
trabalhista, necessita exame cauteloso e multidisciplinar. Não se está, por óbvio, pretendendo-se a defesa cega da hipossuficiência laboral ante a 
hipertrofia do empregador. O que se busca é exame racional da posição dos principais atores da relação de Trabalho no novo mundo do Trabalho. O 
objetivo deste trabalho, especificamente, é o estudo e exame da importância de intervalos intrajornadas na consecução de trabalho como elemento, 
inclusive, de aumento da produtividade com redução de riscos ao trabalhador e, consequentemente, com a redução de riscos de acidente de trabalho. 
O acidente do trabalho, não é preciso alongar-se para se afirmar: causa prejuízo não só ao trabalhador, como ao empregador e à sociedade em si que 
terá que suportar com os custos de benefício previdenciário. A metodologia utilizada será a pesquisa literária e documental consistente, basicamente, 
em alicerce doutrinário sobre o tema e o tratamento dado a ele pelos Tribunais Brasileiros. Este estudo tem como objetivo analisar a lei (antes e após 
a reforma trabalhista), jurisprudência, a Constituição Federal e as normas internacionais em relação ao intervalo intrajornada. Toda a equipe 
inicialmente fará o processo de revisão bibliográfica para uniformização de ideias. Todos também buscarão informações em fontes oficiais, públicas ou 
privadas, nacionais e internacionais sobre o assunto para compor de imediato um banco de dados comum, mas com distribuição de tarefas para este 
esforço inicial, até mesmo com minha participação direta. Após este momento inicial, na medida em que cada aluno se identifique com aspectos do 
problema (ou consolide suas tendências iniciais), o trabalho será dividido de maneira mais formal que será observado na participação de cada membro 
da equipe. Desde sempre orientei os alunos que a participação nesta iniciativa seria com vistas em compor banco de dados público, realizar eventos de 
socialização das informações. Apresentar documentos em eventos acadêmicos e por fim se apropriar destes conhecimentos para adiantar os métodos, 
materiais e conteúdo para sua futura elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso de cada componente do projeto.

E-mail: jorge.euclides@estacio.br

Aluno: LUIS FERNANDO GOMES DA SILVA JUNIOR Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: SAULO MIRANDA BASTOS Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO: FACULDADE DO MAGISTRADO

Docente orientador: MARCO ANTONIO LIMA

RESUMO
Este projeto de pesquisa, escolhido dentro da área de Direito Processual Civil, no curso de Bacharelado em Direito do Centro Universitário Estácio de 
São Paulo, tem por finalidade propiciar o aprofundamento de tema de relevante aspecto jurídico na disciplina. Apesar da aparente simplicidade do 
tema, a questão posta sob análise é extremamente complexa, pois o Código de Processo Civil vigente, estabeleceu, em seu artigo 334 a 
obrigatoriedade da realização da audiência de conciliação e mediação. Referido dispositivo legal determina, ainda, que a audiência apenas não será 
realizada quando as partes manifestamente expressarem o desinteresse pela mesma ou quando se tratar de direito indisponível (art. 334, §4º, incisos I 
e II, CPC). O estudo estará voltado quanto a eventual insegurança jurídica trazida com esta interpretação dada pelos magistrados, tendo em vista que o 
erro de procedimento e a, possível violação ao texto legal. Destarte, procuraremos descobrir se há violação à segurança jurídica dos jurisdicionados, 
com o estudo de doutrina e de entendimentos jurisprudenciais. O estudo científico a ser elaborado, não só abordará a situação quanto ao estudo e 
análise de eventual violação ao Código de Processo Civil, mas pretende apresentar propostas, as quais poderão ser utilizadas para mudar o panorama 
do contexto social presente. Posto isto, os objetivos específicos deste projeto são: Estudo do surgimento do instituto da conciliação e da mediação 
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como método alternativo de solução de conflito; Exame do artigo 334 do Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015, com análise das exceções legais 
para a sua aplicabilidade; Análise da aplicabilidade do disposto artigo 334 do Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015, em casos não previstos nas 
exceções. Para desenvolver o trabalho aqui proposto, será feita a análise da importância da audiência de conciliação e mediação, com o viés 
assecuratório dos princípios da eficiência e celeridade processual, através de um breve estudo da evolução histórica de referido instituto. Em seguida, 
e com base na doutrina e na jurisprudência atual, serão feitas todas as abordagens possíveis sobre o tema, através de vasto levantamento 
bibliográfico. Destarte, serão utilizados o método: indutivo, com técnica qualitativa, apoiada no estudo bibliográfico e documental. A bibliografia inicial 
a ser utilizada, terá como base o estudo de doutrina e, em especial das decisões proferidas pelos Tribunais sobre o tema. Assim, ressalta que este é o 
ponto de partida para o estudo inicial, ensejando consultar também outras obras necessárias para o aprofundamento do tema.

Aluno: ELSON RAIMUNDO DA SILVA SANTOS Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Aluno: RENATA GARCIA DA SILVA Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título DIRETO PENAL ECONÔMICO MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO

Docente orientador: ANDERSON ELISEU DA SILVA

RESUMO
O presente estudo abordará elementos estruturantes e fundamentais formadores do Direito Penal Econômico. O estudo se inicia com uma abordagem 
sobre o direito penal internacional, no tocante ao processamento e a punibilidade de crimes praticados de forma transnacionais. Em um segundo 
momento passamos ao estudo histórico da lavagem de dinheiro desde a década de XX até os dias atuais. Analisaremos e nos basearemos nos recentes 
julgamentos proferido pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente na Ação Penal 470 e o Operação Lava Jato.  No respectivo trabalho analisaremos 
a o aspecto jurídico penal coligados à corrupção no Estado Democrático de Direito. Discutiremos as medidas anticorrupção abordadas no Brasil, 
principalmente após o surgimento da Ação Penal 470 “Mensalão” e mais recentemente com a “Lava Jato”. A viabilidade econômico-financeira de um 
projeto de pesquisa deve-se desenvolver por meio de uma definição fundamental para o êxito de um trabalho científico. Nosso estudo decorrerá da 
pesquisa dogmática analítica e científica em que os alunos deverão familiarizar-se com as publicações mais recentes da área a fim de que possa 
efetuar adequadamente essa identificação. A produção dos relatórios ocorrerá se dará com os acadêmicos sob a orientação e tutela do orientador. O 
orientador selecionará os textos e delimitará a área de atuação da pesquisa, bem como seus limites e objetivos. Para o desenvolvimento do trabalho 
será necessário a utilização de computadores com acesso à internet para pesquisa a bibliotecas digitais e consulta à jurisprudência em especial do STF 
e editor de texto para a produção de relatórios e anotações gerais. Traremos à discussão os temas mais palpitantes da atualidade do Direito Penal 
Econômico, possíveis consequências jurídico-sociais atinentes ao problema e seus impactos no Brasil.Com base nestes elementos traçaremos um viés 
Constitucional do Direito Penal e abordagem e perspectivas que referido instituto do Direito e por fim faremos uma abordagem a respeito das 
consequências jurídicas que referida abertura trouxe para a sociedade moderna. Realizar abordagem da ordem econômica sob o prisma constitucional 
e responsabilidade penal. Análise das propostas doutrinárias para enfrentamento da criminalidade moderna, bem como dos instrumentos legais para 
combate das 3 infrações penais de natureza difusa e transnacional, nos âmbitos tributário, econômico, financeiro e empresarial. A metodologia 
empreendida no presente trabalho será o estudo sistêmico da jurisprudência da Corte Suprema Brasileira em conjunto com doutrinas brasileiras e 
internacionais.

E-mail: anderson.eliseu@estacio.br

Aluno: PAULO HENRIQUE PAIVA PATRIOTA MENDES Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Aluno: JULIO CESAR KENITI SAKAWA OGAWA Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título O DIREITO E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA DIVULGAÇÃO DE DADOS NAS REDES SOCIAIS

Docente orientador: ROBERTA CANDIDO DA SILVA

RESUMO
O tema do presente trabalho é o direito à privacidade frente ao avanço tecnológico. A problemática a ser enfrentada pela pesquisa se dá em torno do 
conflito entre o direito à privacidade e à liberdade de expressão, conflito este contextualizado no ambiente digital das redes sociais. Com as 
transformações sociais ocorridas na era da pós-modernidade, houve uma ruptura de valores ditos fundamentais e indisponíveis, como, por exemplo, o 
direito à intimidade, que atualmente não sofrem apenas violações estatais, mas, também, agressões vindas de outros indivíduos e às vezes, de seus 
próprios titulares. Inseridos em um novo contexto social, que agora se desenvolve não apenas no mundo real, mas, tem desdobramentos em planos 
virtuais, quais condutas podem ser consideradas éticas? Até onde vai a privacidade/intimidades dos particulares nos ambientes digitais, mais 
propriamente, nas redes sociais? Por outro lado, a liberdade individual e a própria soberania do Estado são hoje medidas pela capacidade de acesso a 
informação. O que caracteriza a revolução tecnológica não são somente o conhecimento e informação, mas sim sua aplicação. Assim, a livre circulação 
de informações ocasiona novas nuances aos direitos da personalidade, no que se refere aos direitos da informação, consubstanciados no direito de 
acesso à informação e no direito de expressão. A liberdade de informação tem suas bases em dois direitos - o de informar e de ser informado. 
Considera-se a possibilidade de acesso aos meios de informação em igualdade de condições, possibilitando o direito de expressar o pensamento e 
informar; assim como o direito de receber as notícias e as opiniões expressas, envolvendo a liberdade de se informar. Existe uma esfera na vida que 
pertence unicamente à pessoa ou as pessoas que queremos compartilhar nossa intimidade. A privacidade não deve ser entendida como segredo, há 
rastros pessoais em todos os lugares, tornando fundamental a preocupação com o controle dessa informação.  O tema privacidade é clássico na 
literatura da área jurídica. Contudo, ultimamente ganhou foco diferenciado considerando as novas tecnologias. Como o direito à privacidade pode ser 
atualmente interpretado? Quais as barreiras entre público e privado? Como a informação pode ser controlada para não atingir a privacidade? Assim, o 
presente trabalho tem como objetivos específicos: Analisar o ordenamento jurídico brasileiro frente à proteção do direito à privacidade. Verificar as 
principais correntes doutrinárias envolvendo questões sobre privacidade e a utilização das redes sociais. Buscar as soluções previstas na doutrina para 
os problemas levantados.

E-mail: roberta.candido@estacio.br

Aluno: BRUNA CAILENE SANTOS BARREIROS CARDOSO Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Aluno:  REGIANE CRISTINA DE AZEVEDO ROCHA FRANCO Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: IGGOR FELIPE DE LIMA MOREIRA Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: LETICIA PASSOS Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título RELEVÂNCIA E DIFICULDADES: A INCLUSÃO DO DEFICIENTE NO MERCADO DE TRABALHO

Docente orientador: JANICE MARIA ZACHARIAS

RESUMO
A relevância da inclusão do portador de deficiência no Mercado de Trabalho, vincula uma alta complexidade ao assunto, que tem destaque importante 
na realidade atual.  No último Censo Demográfico, 45,6 milhões de pessoas declararam ter pelo menos um tipo de deficiência, seja do tipo visual, 
auditiva, motora ou mental/intelectual. Apesar de representarem 23,9% da população brasileira em 2010, estas pessoas não vivem em uma sociedade 
adaptada. Nesse sentido, Correr (2003) destaca que, no início da década de 90, estudos (HAGNER et al., 1992; FABIAN, 1992; KOHATSU, 1998) 
demonstraram que o emprego passou a ser visto como primordial para o estabelecimento de uma identidade pessoal, para a garantia da autoestima e 
de qualidade de vida para pessoas com deficiência. Essas pesquisas, de acordo com o autor, aliados ao movimento social em defesa da inclusão 
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propiciaram à conquista de direitos a essa população. A lei de Cotas (8.213/91) estabeleceu que todas as empresas privadas com mais de 100 
funcionários devem preencher entre 2 e 5% de suas vagas com trabalhadores que tenham algum tipo de deficiência. Tanaka e Manzini (2005) se 
posicionam no sentido de que a lei em referência é importante, porém as dificuldades enfrentadas pelos portadores de deficiência vão muito além 
para chegarem no mercado de trabalho. Resende (2001) afirma que uma das barreiras enfrentada pelas pessoas com deficiência é a ausência de 
conhecimento pelos próprios deficientes e pelo restante da sociedade, dos direitos e garantias das pessoas e também de cada indispensabilidade que 
cada tipo de deficiência precisa. Silva (2006) destaca que aqueles que possuem alguma deficiência lembram a fragilidade que se quer negar. 
Corroborando Nick et al. (2009) relatam que é preciso que as organizações adotem a cultura de reconhecer as pessoas com deficiência pelo que elas 
são capazes de fazer, utilizar essa capacidade dentro da própria organização e deixar de analisá-las pelas restrições que possuem.

Aluno: DIEGO DE OLIVEIRA PEREIRA Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/IES

Aluno: PALOMA APARECIDA BRITO Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/IES
Aluno: EDNA MARIA DA SILVA Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/IES

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título ANÁLISE CORRELACIONAL ENTRE O ESPAÇO ARQUITETÔNICO E AGENTES PSICOLÓGICOS EM NÚCLEOS RESIDENCIAIS DE PESSOAS ASSISTIDAS 
POR TERAPIAS

Docente orientador: MARCUS LIMA

RESUMO
Partindo da ideia de que o espaço construído pode sofrer com as chamadas patologias das obras, que são equívocos ou erros construtivos, e que este 
espaço tem influência sobre os indivíduos que residem nele; como trazer sensações como conforto, proteção, alegria, etc.; presume-se que há uma 
correlação entre a integridade dos ambientes e a saúde psicológica dos habitantes daquele núcleo. Assim, é proposto um estudo em que serão 
analisadas residências e os núcleos familiares que ali habitam para verificar a possível existência de uma correlação entre a saúde do espaço 
construído e a saúde psicológica dos indivíduos residentes naquele espaço. Entendendo o ser humano como parte integrante do espaço e o espaço 
construído como influenciador das atitudes e percepções humanas, o presente trabalho vem analisar as correlações entre a arquitetura residencial e 
os habitantes que residem naquele espaço, sob o ponto de vista psicológico da percepção de um lugar doente, patologicamente afetado em seus 
sistemas construtivos. A presente proposta de trabalho quer analisar o espaço arquitetônico e correlacionar os tipos de patologias de obras, sejam elas 
vícios construtivos os equívocos de construção, com eventuais agentes psicológicos que os ocupantes das unidades residenciais pesquisadas possuam. 
Desta forma visa analisar, comparativamente, qual o grau de envolvimento entre o local em que se reside com o ser humano que o habita, numa 
abordagem direta. O tema escolhido vem ao encontro às formações que o aluno orientando desta iniciação científica possui, pois visa aliar uma 
graduação de tecnólogo em construção civil, uma pós-graduação em patologias das obras e uma formação em psicanálise, unindo assim todas estas 
áreas do conhecimento numa abordagem técnica, mas também social e humanista que a atual formação em arquitetura e urbanismo proporciona. 
Para o desenvolvimento do estudo será realizado levantamento das patologias em residências de pacientes assistidos por uma escola de psicanálise, 
KADMON SBPC, através de registro fotográfico e mapeamento das residências. Concomitantemente, haverá um levantamento dos agentes 
psicológicos que naquele núcleo familiar através de questionário com os moradores da unidade habitacional e/ou dos analistas que assistem àqueles 
indivíduos. O alvo pretendido será de 20 indivíduos, sejam eles de mesmos núcleos familiares ou distintos.

E-mail: lima.marcus@estacio.br
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Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título BLOCOS PERMEÁVEL COM FIBRAS VEGETAIS

Docente orientador: MAX ANTONIO RAMOS LUCAS

RESUMO
Atualmente existe um aumento de conscientização das pessoas em relação a reciclagens de materiais, tendo como consequência um acréscimo da 
qualidade de vida urbana, que necessita cada vez mais de novas e melhores estratégias ambientais. Aliado a isso temos dificuldades com a remoção 
das águas pluviais, que não conseguem fazer a infiltração no solo de forma eficiente, devido ao processo de impermeabilização das cidades, o que 
ocasiona grandes impactos ambientais. Desta forma nosso projeto tem como finalidade apresentar o estudo sobre a utilização de fibras vegetais (Fibra 
Coco; Fibra de Sisal e Fibra de banana) para a elaboração de tijolos permeáveis, que tem como principal função absorver a água da chuva, reduzir 
enchentes e alagamentos nas cidades. A utilização de fibras vegetais como material permeável a água, constitui um grande interesse na obtenção de 
novos materiais para a construção civil, pois é um produto de baixo custo, alta disponibilidade e consumo reduzido de energia para sua produção. Esse 
tijolo pode-se aplicado em calçadas, estacionamentos, garagens e em grandes pátios. Praticamente todos os tipos de obra podem receber pisos 
permeáveis, sendo que em cada caso se faz necessário avaliar a que tipo de carga o pavimento estará submetido, além de conhecer as condições 
pluviométricas do local. Para que esse pavimento funcione adequadamente é importante cumprir as especificações da ABNT NBR 16416 voltada à 
granulometria, resistência à abrasão, requisitos dimensionais, dentre outros fatores. Serão feitos testes significativos para a devida caracterização das 
fibras e do tijolo como: resistências à compressão, permeabilidade e desgaste para garantia e qualidade do tijolo. O objetivo principal deste trabalho é 
avaliar a incorporação de fibras de sisal, coco e banana na produção de tijolos permeáveis e comparar a viabilidade do uso dessas unidades na 
execução de elementos de construções de pavimentos. Realizar um estudo comparativo do comportamento do tijolo com adição das fibras através de 
ensaios à compressão, desgaste e permeabilidade para garantia e qualidade de tijolo.  Avaliar a eventual melhoria do desempenho das unidades e 
elementos ensaiados causados pela inserção das fibras no tijolo. O primeiro passo para a elaboração do trabalho foi realizar diversas pesquisas relativa 
aos temas envolvidos. Dessa maneira, a partir de todo o material encontrado e estudado foram organizados os capítulos iniciais da dissertação, os 
quais ressumem a fundamentação teórica e contém os principais conceitos relativos ao tema do estudo. O passo seguinte, a partir dos objetivos 
estabelecidos e do fundamento teórico, serão realizados os ensaios para a avaliação das propriedades das fibras para a fabricação dos tijolos 
permeáveis.

E-mail: max.lucas@estacio.br
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Docente orientador: ANTONIO CARLOS DA FONSECA BRAGANÇA

RESUMO
A globalização das comunicações permitiu o aumento do compartilhamento de tecnologias em tempo real. Essa realidade contemporânea fez com que 
fosse possível realizar a otimização e customização de recursos e facilidades de forma sistemática. Através da utilização de sistemas remotos, como 
por exemplo os smartphones, a tecnologia tem levado novas experiências quanto às interações nos ambientes construídos. Além disso, através do 
aumento da velocidade das informações, as sociedades desenvolvidas têm adquirido e disseminado a conscientização da necessidade da redução do 
consumo energético no planeta. Estudos mostram que a redução do consumo energético somente é possível com tecnologias mais eficientes, que 
permitam a sua redução, através da otimização de sua utilização. Os prédios inteligentes, denominados Smart Buildings, são construções que possuem 
sistemas integrados são automação residencial, segurança, telecomunicações, sistemas personalizados e sistemas de manutenção predial. Essa 
condição tornou-se possível através do conceito de “Internet das Coisas” (IoT – Internet of Things), que é a rede de objetos físicos, dispositivos, 
veículos, edifícios e outros itens que estão incorporados à eletrônica, software, sensores e conectividade de rede, o que permite que esses objetos 
coletem e troquem dados. Esse avanço tecnológico tem feito com que as sociedades venham alterando suas relações de convivência e de trabalho. 
Essa realidade conduz a estudos no campo das relações sociais sobre o trabalho inteligente que são realizados em edificações inteligentes, os 
chamados Smart Working. Essa realidade conduz a questões relacionadas ao aumento da eficiência laboral nos ambientes dos prédios inteligente, que 
são otimizados em tempo real. Esta pesquisa tem como objetivo apresentar alguns parâmetros intervenientes no projeto de prédios inteligentes. 
Serão conceituadas as principais características dos prédios inteligentes. O estudo irá abordar as variáveis relacionadas ao conforto ambiental sob o 
ponto de vista térmico, analisando variáveis como temperatura e ventilação, e sob o ponto de vista visual, analisando variáveis de iluminação natural e 
artificial, nos ambientes construídos das edificações. A metodologia utilizada nesta pesquisa é a sistematização do conhecimento através da revisão 
bibliográfica no estado da arte e apresentação de estudo de caso.
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Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título GESTÃO DA CULTURA ORGANIZACIONAL: A IDENTIFICAÇÃO DOS TRAÇOS DA CULTURA ORGANIZACIONAL POR MEIO DO INSTUMENTO 
BRASILEIRO PARA AVALIAÇÃO DA CULTURA ORGANIZACIONAL - IBACO

Docente orientador: ELENICE ESTEVES DE OLIVEIRA

RESUMO
A cultura organizacional está associada aos valores que são compartilhados entre os integrantes de uma organização, e que servem de base para a 
adoção de determinados ações e comportamentos dos stakeholders. E são esses valores que diferenciam uma organização da outra e faz com que ela 
se mantenha ativa e se perpetue no mercado, destacando-se de forma expressiva perante os seus concorrentes. Os principais valores e características 
ideais para que uma cultura organizacional seja positiva e gere também resultados expressivos para uma empresa são: capacidade de assumir riscos e 
inovar, tolerar erros, favorecer o trabalho em equipe, focar e valorizar o seu capital humano, entre outros. No contexto altamente competitivo e em 
mutação acelerada que caracteriza o mundo dos negócios atualmente, as organizações se veem forçadas a fazerem a gestão da cultura organizacional, 
pois quando a gestão da cultura organizacional é forte e feita de forma assertiva proporciona diversos benefícios para as empresas, dentre eles: 
partilhar os mesmos valores e métodos de fazer negócios, alinhar metas, mesmo em ambientes pluralistas e permitir transições de poder sem grandes 
sobressaltos e favorece que as organizações alcance um melhor desempenho organizacional. A grande mídia tem repercutido o fato de muitos 
empresários e executivos renomados, entre eles Jack Welch, Ricardo Semler, terem se dedicado a enaltecer e valorizar a da gestão da cultura 
organizacional para as empresas obterem vantagem competitiva. Uma cultura organizacional de alta performance estimula seus colaboradores a 
novos aprendizados, proporciona abertura para novas ideias e promove maior participação e envolvimento de todos, consequentemente desperta-se 
o senso de pertencimento, autonomia, visão empreendedora, proatividade, comprometimento, entre muitas outras competências que colaboram 
para o alcance de resultados excepcionais.

E-mail: elenice.oliveira@estacio.br
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Título GOVERNANÇA RELACIONAL EM REDES DE COOPERATIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

Docente orientador: CLAUDIA ROSA DE MOURA VELOSO

RESUMO
Com a globalização, as mudanças tecnológicas e o acirramento da concorrência entre as organizações, os produtos e processos organizacionais ficaram 
mais complexos, tendo como consequência a convicção de que as organizações não podiam mais operar de forma isolada, de formato contrário e 
autonomia imposta pela teoria clássica da firma. Nesse contexto surgiram as redes, como referencial para organizações adaptadas às novas formas de 
organização econômica, mas também como um modelo de relacionamento social entre os atores, baseado na confiança e em valores comuns a partir 
de vetores teóricos diversos. Diante do exposto o presente estudo tem por objetivos analisar como a governança relacional estabelecida em rede, 
pode contribuir para os processos organizacionais, identificar os atores da rede, analisar as principais características da governança e destacar as 
melhorias oriundas da atuação em uma estrutura de redes. Utilizou-se como exemplo uma das principais cooperativas da Zona Sul de São Paulo –
COOPERCAPS. A cooperativa escolhida para este estudo é uma das mais estruturadas da rede sul de cooperativas, situada na região da Capela do 
Socorro em São Paulo, que apresenta características de governança relacional e de parceria entre diferentes atores, voltados ao desenvolvimento 
sustentável (social, econômico e ambiental) como resposta às transformações emergentes. Como fundamento teórico será utilizado o princípio da 
sociedade em rede, afirmando-se que todas as organizações estão em redes, uma vez que a sociedade já está organizada em rede, embora nem todos 
se sintam incluídos e princípios da abordagem social de redes, a categoria escolhida para o estudo é a governança relacional. A presente pesquisa será 
descritiva, predominantemente qualitativa, de caso único. Para apuração dos resultados será criado um questionário com afirmativas na escala likert, 
além da pesquisa bibliográfica. O benefício deste estudo é contribuir teoricamente para estudos futuros em redes no que tange a modelo de 
governança. Justifica-se a escolha do tema, uma vez que o estudo insere-se no contexto nacional de esforço pela sustentabilidade, buscando 
compreender melhor o papel dos mecanismos de governança relacional em redes de cooperativas de materiais recicláveis que buscam respostas para 
problemas de emprego e renda, assim considerando a propriedade coletiva como um meio de produzir e autogerir os empreendimentos populares, 
que já era um fenômeno nas sociedade antigas, como nas sociedades grega e romana ou ainda na era feudal e antes do século XIX.  Assim pretende-se 
avançar o conhecimento do campo teórico, ainda recente, acerca da governança relacional, que alguns autores têm apontado a estratégia de redes 
para uma melhor compreensão dos problemas sociais, e, consequentemente do desenvolvimento de novos formas de administração.
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Título MAPEAMENTO DOS ESTILOS DE LIDERANÇA UTILIZANDO A ESCALA DA AVALIALÇÃO DO ESTILO GERENCIAL - EAEG

Docente orientador: ELENICE ESTEVES DE OLIVEIRA

RESUMO
Existe uma vasta literatura sobre liderança. Inicialmente pensava-se que a liderança era algo nato, ou seja, o indivíduo já nascia com essa capacidade. 
Com o desenvolvimento da ciência, passa-se a considerar a liderança como uma habilidade à ser desenvolvida, portanto, qualquer pessoa pode ser 
desenvolvida para liderar. Atualmente existem inúmeras teorias sobre liderança que contemplam diversos aspectos do ser humano. Considera-se a 
liderança um dos temas mais importantes e modernos da Gestão de Recursos Humanos. As empresas perceberam efetivamente que são os recursos 
humanos os maiores responsáveis pelo êxito nos negócios e durante esse processo, a liderança e a forma como ele exerce sua liderança passou a ser 
um diferencial altamente valorizado. Atualmente, a figura do líder passou a ser considerada como necessária e fundamental na gestão das grandes 
empresas fazendo com que o chefe tradicional, que apenas cumpria ordens, fazedor de planilhas e relatórios apenas para seguir procedimentos 
burocráticos se tornasse figura obsoleta, dispensável e em processo de extinção. A gestão de pessoas para ser efetiva precisa de uma liderança para 
desenvolver a equipe, e por meio dessa equipe atingir os resultados organizacionais e transformar as pessoas no capital humano mais valioso para 
qualquer organização. O líder é fundamental para desenvolver os funcionários, pois é ele que está diariamente com os funcionários e os acompanha 
em suas rotinas, portanto é a pessoa mais indicada para fazer com que cada funcionário possa desenvolver e ser estimulado a entregar o seu melhor 
resultado. Entre as diversas competências de um líder, vale destacar as seguintes: planejar, organizar, comandar, controlar e delegar atividades para 
que um trabalho seja realizado. Os objetivos dessa pesquisa são: mapear o fator de liderança da equipes de líderes de uma empresa utilizando 
utilizando a Escala de avaliação do estilo gerencial – EAEG; Tabular e analisar os resultados da pesquisa aplicada na empresa; Identificar os fatores de 
liderança (fator relacionamento, fator situacional e fator tarefa) que mais se sobressai em cada líder pesquisado e apresentar os resultados para a 
empresa. Os resultados poderão ser válidos para área de Recursos Humanos, a fim de promover melhorias no desenvolvimento das lideranças. A 
metodologia utilizada contemplará estudo de caso e Mapeamento dos estilos de liderança utilizando a Escala de avaliação do estilo gerencial - EAEG, 
que será aplicado em uma empresa que um dos nossos alunos trabalha.
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Título LÍNGUA VIRTUAL E LÍNGUA ESCRITA: PROBLEMA OU SOLUÇÃO PARA LEITURA E ESCRITA

Docente orientador: ROSILEIA APARECIDA BORIM CAPOZZI 

RESUMO
Devido aos avanços tecnológicos, as pessoas passaram a escrever mais, porém nem sempre obedecendo às regras da Língua Portuguesa. São 
comunicadores instantâneos que, para dar conta de receber e responder e-mails e chats rapidamente, ignoram pontuações, fazem usos de 
abreviações, aglutinação ou eliminação de sílabas.  Diante desse quadro, este projeto tem por objetivo responder à seguinte questão de pesquisa: Até 
que ponto a linguagem virtual influencia a língua escrita de seus usuários no momento da redação? A metodologia se dará por meio de análises 
comparativas de textos escritos por alunos de ensino médio em sala de aula e em redes sociais para constatar (ou não) se a escrita do ambiente virtual 
influência no ambiente presencial de sala de aula. Estudar a questão de pesquisa sobre as possíveis variações entre a linguagem virtual e linguagem 
formal nos ajudará a entender melhor o processo de variac  o e talvez, levar a uma       o a respeito da postura adotada pelos professores em sala 
de aula, pois, acredita-se que estes   o os principais colaboradores para que        a a              o dos alunos no ato de escolher a forma ideal de 
escrever para cada ambiente de           o. Com base nesta realidade, vimos a necessidade de realizar este trabalho tendo em vista um objetivo l 
que   o de observar a      vel interferência da linguagem da internet na aquisic  o da escrita      o.  Diante desse discurso de que a linguagem das 
mídias sociais influência na escrita da linguagem formal, este estudo tem por objetivo constatar se, de fato, este fenômeno comunicacional ocorre. O 
pu  blico-alvo da pesquisa serão alunos de uma turma do ensino médio de uma escola privada de São Paulo. A escolha por uma escola privada, e na  o 
  blica, deu-se pelo fato de supor que os alunos da escola privada   m acesso, com maior frequência, ao computador, pois mesmo que na  o 
disponham do computador em casa, a escola pesquisada conta com laboratórios de informática a   disposição dos alunos. Para a realizac  o desta 
pesquisa serão analisadas 30 produções textuais construídas a partir de um texto trabalhado pela professora da disciplina de redação. A proposta é a 
de que a professora peça aos alunos para fazerem uma redação, a partir da leitura e reflexão de um texto sobre o tema “a influência da internet na 
escrita dos jovens”. Apo  s a leitura e releitura, serão identificadas algumas produções textuais que apresentem (se isso ocorrer) algum tipo de escrita 
virtual. A partir dessa identificação, partiremos para a categorização dos dados obtidos, pois “a categorização e   um processo de comparação constante 
entre as unidades definidas no processo inicial da análise, levando a agrupamentos de elementos semelhantes.
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Título MAPEAMENTO DOS FATORES DE ABSENTEÍSMO UTILIZANDO A ESCALA DE FATORES DE ABSENTEÍSMO LABORAL - EFAI

Docente orientador: SANDRA APARECIDA PULINO MENETTI

RESUMO
O presente trabalho trata-se de uma pesquisa sobre as possíveis causas do elevado índice de absenteísmo em algumas empresas. Segundo Chiavenato 
(2006, p. 54) absenteísmo: “é uma expressão utilizada para designar as faltas ou ausências dos empregados ao trabalho”, ou seja, o funcionário 
deveria estar trabalhando, mas por diversas questões está ausente em determinados momentos do dia, ou realmente, não foi trabalhar o dia todo. O 
absenteísmo é uma métrica da área de Gestão de Pessoas de fundamental importância para o sistema de gestão, que pode proporcionar um 
diagnóstico significativo da empresa como um todo ou de departamentos específicos. Esta pesquisa foi escolhida por se tratar de um tema relevante e 
muito discutido pelos gestores no ambiente organizacional. Mesmo com vasta fundamentação teórica existente sobre o tema, o questionamento 
continua ocorrendo no que se refere às questões comportamentais. As discussões permanecem justamente porque alguns funcionários ao concluírem 
seu período de experiência, passam a contribuir para o absenteísmo da empresa, mediante ausências no local de trabalho. Os objetivos desse estudo 
são: Investigar o absenteísmo utilizando a Escala de Fatores de Absenteísmo Laboral – EFAl; Tabular a pesquisa aplicada na empresa; analisar os 
resultados da pesquisa aplicada na empresa e apresentar os resultados para a empresa. A metodologia utilizada será estudo de caso e a Escala de 
Fatores de Absenteísmo Laboral – EFAl, que será aplicado em uma empresa, escolhida em conjunto com os alunos. Este estudo tem como objetivo 
investigar o absenteísmo utilizando a Escala de Fatores de Absenteísmo Laboral – EFAl; Tabular a pesquisa aplicada na empresa; Analisar os resultados 
da pesquisa aplicada na empresa; Apresentar os resultados para a empresa. A metodologia utilizada será estudo de caso e a Escala de Fatores de 
Absenteísmo Laboral – EFAl, que será aplicado em uma empresa, escolhida em conjunto com os alunos. A Escala de Fatores de Absenteísmo Laboral –
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EFAl foi desenvolvido por Nuno A. C. Murcho, Saulo Neves de Jesus, autores do capítulo 1: Absenteísmo no trabalho, do livro Novas Medidas do 
Comportamento Organizacional, Organizado por Mirlene Maria Matias, publicado pela Artmed, Porto Alegre em 2014.
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Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título INTERVENÇÃO DOCENTE PRECOCE EM BUSCA DO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DO DEFICIENTE INTELECTUAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Docente orientador: FERNANDA MENDES ARANTES

RESUMO
O início da vida de todo ser humano, é o momento mais importante para o seu desenvolvimento social, afetivo, cognitivo e físico; sabe-se que o 
desenvolvimento cognitivo das crianças pequenas é muito acelerado nos dois primeiros anos de vida e, se a criança frequentar escola de Educação 
Infantil, este desenvolvimento pode ser potencializado através da intervenção docente precoce. Observamos que, no caso da criança com deficiência, 
esta intervenção se faz ainda mais necessária. Através da intervenção docente precoce podemos auxiliar no desenvolvimento das habilidades de 
comunicação necessárias para o desenvolvimento futuro da criança quer seja, na área acadêmica/profissional ou pessoal. Observa-se que a 
intervenção precoce se apresenta como um paliativo da inclusão e atua no desenvolvimento das crianças até os 6 anos de idade e que tem como 
finalidade compreender como o trabalho conjunto entre educadores e as famílias, pode favorecer o desenvolvimento do Deficiente Intelectual 
potencializando o seu aprendizado e minimizando eventuais prejuízos cognitivos que possam surgir. Quanto antes a criança receber o correto 
direcionamento pedagógico, melhor será o seu desenvolvimento, isso porque o cérebro é mais receptivo às experiências de estimulação neste período 
inicial da vida. Este trabalho tem como objetivo geral analisar o potencial da intervenção docente precoce no desenvolvimento do aluno com 
deficiência intelectual; como objetivos específicos busca verificar se, através desta intervenção em diferentes formas de aprendizagem, este esforço 
favorece avanços no desenvolvimento cognitivo, motor, social e físico da criança com Deficiência Intelectual. Para esta investigação, a metodologia 
utilizada será de caráter qualitativo onde serão empregados questionários à responsáveis que vivenciam na prática as dificuldades com os Deficientes 
Intelectuais bem como técnicas de observação. Serão aplicados questionários no início e no final do projeto para a verificação de possíveis avanços no 
decorrer da trajetória desta investigação científica. Esta pesquisa será realizada em uma escola municipal na zona sul de São Paulo envolvendo os 
personagens diretamente ligados aos deficientes intelectuais no seu cotidiano escolar, a saber: família e educadores (professores ou não). Pretende-se 
através desta pesquisa, ampliar o repertório científico que investiga como a atuação do docente pode favorecer o desenvolvimento da criança 
deficiente intelectual, além disto, buscamos abrir possibilidades de pesquisas futuras decorrentes desta investigação inicial.

E-mail: fernanda.arantes@estacio.br

Aluno: CÁTIA BATISTA DA SILVA Curso do aluno: Letras - Língua Portuguesa Situação: PIBIC/IES

Título NOVA MÍDIAS NO ENSINO DA LITERATURA

Docente orientador: MARCOS RAMOS PENTEADO

RESUMO
O projeto aqui apresentado tem o objetivo de buscar novos caminhos para o ensino de literatura partindo das novas mídias disponíveis no contexto 
educacional. Para tanto, partir-se-á de uma série de adaptações de romances clássicos da literatura brasileira para novas linguagens híbridas (cinema, 
televisão e quadrinhos, especificamente). O trabalho será desenvolvido pelos alunos selecionados e terá cunho qualitativo/interventivo, por meio de 
coleta de dados, observação direta e anotações mantidos tanto pelo pesquisador quanto pelo orientador. Objetiva-se proporcionar o estímulo à 
leitura, o contato com obras clássicas da literatura e desenvolvimento da consciência crítica dos envolvidos, integrando-os à academia e estimulando a 
postura ativa enquanto professores. As estratégias de ação propostas partirão da utilização de uma série de adaptações de romances consagrados 
(jogos online, animações, minisséries, novelas, filmes, quadrinhos) e de discussões que visam a suscitar o posicionamento crítico dos pesquisadores a 
respeito dessas releituras no processo de ensino-aprendizagem. O presente projeto de pesquisa em iniciação científica dialoga, em imediato, com a 
atuação dos alunos de Licenciatura em Letras, quando egressos, no Ensino Médio. A base se concentra sobre o ensino de Literatura e, mais 
especificamente, sobre o uso das novas mídias nesse intuito. O atual processo de leitura praticado nas escolas não propicia um aproveitamento 
adequado da Literatura. Isso ocorre porque, muitas vezes, o foco é somente o ensino da história da Literatura em detrimento do estudo do objeto 
literário propriamente dito. Outro fator que dificulta o ensino da literatura é a utilização concentrada do livro didático que, via de regra, apresenta 
apenas recortes descontextualizados dos textos literários, muitas vezes preocupando-se apenas em usá-los no ensino de gramática. Tendo essas 
considerações em vista, a inserção de novas tecnologias no ensino, incluindo o de literatura, é uma realidade que não pode mais ser negligenciada por 
fazerem parte do contexto em que os alunos estão inseridos, servindo como motivadoras no processo de ensino. Isso traz, todavia, uma nova questão: 
considerando-se a assimilação de novas mídias no ensino de literatura, há o risco iminente de se focar demais (ou apenas) nas mídias em si, pondo-se 
o trabalho com o livro de lado (destacando aqui que ele não pode ser esquecido). Assim, a proposta apresentada procura conciliar os dois extremos 
com a finalidade de proporcionar um trabalho de caráter crítico e dialógico. Buscar novas práticas para o ensino de literatura nos níveis de ensino 
médio; estimular o conhecimento de novas formas de divulgação da literatura brasileira; identificar novos suportes mais estimulantes para o ensino da 
literatura nacional; estimular a pesquisa de novas formas de explorar a literatura brasileira, levando em conta o contexto atual em que os futuros 
alunos estão inseridos.

E-mail: penteado.marcos@estacio.br

Aluno: RENATA DA SILVA LIMA Curso do aluno: Letras - Língua Portuguesa Situação: PIBIC/IES

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título IMPACTO DO ESTILO DE VIDA FISICAMENTE ATIVO NA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDIACA EM PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR

Docente orientador: GUILHERME LEMES SHIMOJO FERREIRA

RESUMO
Considerando o ambiente profissional de professores de ensino superior a associação de estresse fisiológico, agravado pelo estilo de vida sedentário, 
potencializa o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Em contrapartida, o estilo de vida fisicamente ativo produz, entre outras coisas, efeitos 
benéficos sobre a função cardiovascular e redução dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Portanto, o objetivo do presente estudo foi 
verificar os efeitos de uma vida fisicamente ativa no perfil hemodinâmico, no controle autonômico da frequência cardíaca e no nível de estresse em 
professores do ensino superior. Será realizado um estudo analítico transversal. Serão selecionados 54 professores do Centro Universitário Estácio de 
Sá, divididos em 2 grupos: grupo fisicamente ativo (F+, n=27) e grupo insuficientemente ativo (F-, n=27). O estudo possuirá 4 fases experimentais: Fase 
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1 – Aplicação de questionário de nível de atividade física e estresse; Fase 2 – Avaliação da composição corporal, registro da pressão arterial e avaliação 
da modulação autonômica cardiovascular. 3 – Análise da Variabilidade da Frequência Cardíaca. Dessa forma, este trabalho pretende testar a hipótese 
de que o nível de atividade física poderia atenuar as disfunções decorrentes do estresse fisiológico associado ao ambiente profissional de professores 
de ensino superior. Os resultados obtidos no presente projeto podem embasar o uso da variabilidade da frequência cardíaca como preditor do 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares em professores do ensino superior bem como alertar sobre a importância de ser fisicamente ativo. Este 
estudo possui como objetivo principal conhecer a percepção das Pessoas com Deficiência (PcD) sobre as oportunidades e as dificuldades que elas 
enfrentam para serem absorvidas no mercado de trabalho e terem um crescimento na carreira. Existem muitas PcD’s que podem ser produtivas, mas 
que não possuem condições adequadas, dificultando esta inserção no mercado de trabalho. Essas condições são evidentes nos dias atuais, podendo 
ser desde a falta de acessibilidade e mobilidade até a falta de comunicação tanto na sociedade como também nas organizações. Pretende-se utilizar 
como procedimentos metodológicos de pesquisa, Revisão de literatura sobre: diversidade, inclusão, preconceito, percepção, mercado de trabalho, lei 
de cotas e carreira; pesquisa qualitativa através de um questionário elaborados com um número determinado de perguntas obtendo assim um melhor 
conhecimento em relação ao problema, baseando-se em entrevistas realizadas com PcD; análise de resultados, considerações finais e referências.

Aluno: EMILLY RAFAELLY DE JESUS CHAGAS SANTANA Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/IES
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2019/2020 - ESTÁCIO SERGIPE

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título A CONSOLIDAÇÃO DA NECROPOLÍTICA COMO MODUS OPERANDI SUBTERRÂNEO E SELETIVO DO SISTEMA PENAL DURANTE A CRISE DO 
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Docente orientador: Igor Frederico Fontes de Lima

RESUMO
Através de uma análise crítica o presente projeto objetiva analisar o atual estágio da democracia, estudada num contexto de Estado Democrático de 
Direito, com foco na atuação do sistema penal. Utilizando o método dialético, consubstanciado na confrontação entre diferentes sustentações e 
realidades, o estudo busca investigar as transformações nas formas de exercício do poder que se manifesta de diferentes maneiras a depender dos 
cenários econômicos, históricos e sociais, sofrendo influência das tensões e conflitos de interesses. Através de conceitos como Estado de Exceção, 
Biopolítica e Necropolítica, respectivamente elaborados por GiogioAgamben, Michel Foucault e AchilleMbembe, relacionamos estudos oriundos do 
centro e da periferia do capitalismo. As ferramentas de análise edificadas pelos três filósofos, pensadas a partir de diferentes realidades, se 
apresentam como base de um pensamento complexo, interdisciplinar e multicultural, capaz de enxergar as transformações da relação entre Estado e 
cidadãos. Ganham destaque esses conceitos quando são postos no plano de fundo da crise estrutural denunciada por IstvánMészáros que visualiza 
que a intensidade das crises capitalistas se ampliou de tal forma a deixar todo o sistema em colapso. A pesquisa se justifica pela provável 
impossibilidade de solucionar as crises do capital respeitando limites éticos, humanos e democráticos, o que abre espaço para um indesejável período 
histórico de violações em nome da viabilização do mercado. Nesse contexto a atuação do sistema penal se intensifica e, como resultado disso, se 
agravam os seus efeitos colaterais. Quem sofre as consequências dessa modificação, de forma bastante seletiva, são as pessoas com menos 
oportunidades, com menos dinheiro e residentes nas áreas mais pobres das cidades. A instabilidade insuperável do sistema capitalista traz como risco 
a consolidação da utilização da exceção como regra e a produção de morte dirigida aos sobrantes. Levando em consideração que a finalidade precípua 
do direito é proporcionar a pacificação social, com vistas a uma vida digna, elaborar um diagnóstico preciso do atual estágio da democracia 
constitucional brasileira é de crucial importância para a reoxigenação das ciências jurídicas.

E-mail: igor.frederico@gmail.com

Aluno: Rainara Vieira Araujo Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Adelmo dos Santos Junior Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Pedro Guilherme Souza Menezes Fontes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Aluno: Nathane de Morais Araujo Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título AQUECEDOR SOLAR DE ÁGUA

Docente orientador: Marcos Antonio Passos Chagas

RESUMO
Com os problemas ambientais relacionados ao efeito estufa cada vez mais graves ao decorrer dos anos, a engenharia busca sempre desenvolver 
projetos com um menor impacto possível para o meio ambiente. Com isso, nos últimos anos foram desenvolvidas formas de geração de energia mais 
ecológicas, as chamadas fontes de energia renováveis, que são pouco nocivas ao meio ambiente e em muitos casos produzem energia através dos 
raios solares, dos ventos, além dos rios. Uma dessas formas geradoras de energia é o aquecedor solar de água, que se baseia principalmente em 
esquentar água através dos raios solares e utilizá-lo para banhos mais agradáveis. Você já parou para pensar nos benefícios que o Sol traz para você? A 
estrela central do nosso sistema é fonte de calor e luz, sem o qual seria praticamente impossível existir vida como a que conhecemos na Terra. Apesar 
de ser tão essencial, muita gente ainda não aproveita suas vantagens na sua totalidade: como o aquecimento solar, que eleva a temperatura da água, 
reduz seu custo na conta de energia e, de quebra, ajuda a cuidar melhor do nosso Planeta. Mas se engana quem pensa que isso é novidade: os 
primeiros relatos sobre experiências de aquecimento de água com o calor do Sol foram feitos ainda no século 18, mais precisamente em 1767. O suíço 
Horace de Saussure criou uma espécie de estufa, construída com vidro em uma caixa com isolamento térmico. Assim, concluiu que era possível 
aquecer a água em mais de 40ºC para uso pessoal. Bom, falar de aquecimento solar é um prato cheio para o nosso país. Afinal de contas, o clima 
tropical torna essa oportunidade ainda mais possível por aqui. Sinal disso é o crescimento da comercialização e consumo de aquecedor solar. Há 
modelos brasileiros disponíveis desde 1975. Essa tecnologia surge a partir de uma crise no setor petrolífero, forçando o país a estabelecer 
regulamentação de normas técnicas para atender à nova ideia. Isso só acontece, no entanto, na década de 1980, quando a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) estabeleceu critérios para o desenvolvimento de aquecedores solares. A partir daí, a produção de aquecedor solar se 
aprimorou e, junto dela, cresceu a confiança do consumidor. Tanto que na década seguinte (1990) houve um aumento exponencial na qualidade dos 
aquecedores e, com aumento de demanda, o preço tornou-se ainda mais agradável aos olhos dos consumidores. Com o crescimento da consciência 
socioambiental, o sistema de aquecedor solar tornou-se uma solução ainda mais adequada, justamente por atuar em sintonia com as práticas 
sustentáveis. Além de garantir a preservação do meio ambiente, é possível alcançar real economia na conta de energia elétrica. E se engana quem 
pensa que se trata de solução restrita a construções pequenas, como residências — esse sistema já tem sido instalado com efetividade em empresas 
de grande porte, como hotéis, escolas, indústrias e outros tipos de empresas.

E-mail: mchagasfisica@gmail.com

Aluno: Victor Franco dos Santos Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTUDO DO MÓDULO DE ELASTICIDADE ( MÓDULO DE YOUNG) DO CONCRETO LEVE COM ARGILA EXPANDIDA E CINZA DA CASCA DO COCO 
EM SUBSTITUIÇÃO AO AGREGADO MIÚDO

Docente orientador: Mercia Maria Pinheiro Gambarra

RESUMO
Por definição módulo de elasticidade ou módulo de Young é a razão entre uma tensão aplicada sobre um corpo e a deformação específica imediata 
nele verificada. Ao contrário de materiais idealizados que, segundo Robert Hooke, mantém uma proporcionalidade entre a força aplicada e a 
deformação verificada, observa-se que no concreto, a partir de determinados níveis de resistências, pela própria natureza do material, esta 
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proporcionalidade não se verifica, sendo dependente e variável segundo o nível da carga aplicada. Por razões de simplicidade de cálculo, define-se em 
geral apenas dois módulos: o módulo estático de elasticidade tangente inicial da curva tensão-deformação, Eci, e o módulo estático de elasticidade 
secante, Ecs. Essas grandezas podem ser obtidas por ensaios físico mecânicos, ultrassom e impulso estimulado por vibração. Normas internacionais, 
tais como o fibModelCode 2010, Eurocode 2004, ASTMC469/C469M-14, ASTM C597-09, ASTM E1876-09 e o ACI 318-14 possuem diferentes formas de 
definir, calcular, prever e ensaiar módulo de elasticidade.Neste sentido, este estudo foi elaborado com a finalidade de calcular o módulo de 
elasticidade do concreto leve produzido com argila expandida e cinza da casca do coco em substituição ao agregado miúdo. Para a construção deste 
trabalho será realizada, revisão bibliográfica, produção e moldagem de concreto leve com argila expandida - com a incorporação das cinzas  da casca 
de coco, observando a normatização contida naABNT NBR 5738:2015 – Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova, ensaios 
de compressão tangencial para a determinação do módulo de elasticidade baseados na   ABNT 5739:2018 – Concreto – Ensaio de compressão em 
corpos de prova cilíndricos, eABNT NBR 8522:2017 - Concreto - Determinação dos módulos estáticos de elasticidade e de deformação à compressão  . 
Os resultados obtidos com a pesquisa serão utilizados na produção de artigo científico e orientação de futuras aplicações deste tipo de concreto.

Aluno: João Paulo Monteiro Carvalho Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: André Filipe Alves Silva Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ROLANTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS SEGUNDO A NORMA NR-11 DE 2016

Docente orientador: Silvio Leonardo Valença

RESUMO
O objetivo do referido projeto de pesquisa visa o estudo da dinâmica de uma ponte rolante controlada para movimentação de cargas. As pontes 
rolantes são utilizadas no içamento e translação de cargas diversas e apresentam cada vez mais utilização nos mais diversos setores da indústria e 
escoamento da produção. Elas se movem sobre trilhos, apoiadas em vigas de rolamento e a carga de içamento é movimentada tridimensionalmente, 
limitada apenas pelo vão do equipamento, pelo comprimento do caminho de rolamento e pela altura de elevação. Porém, muito pouco se mudou 
desde 1898, quando foi produzido o primeiro grande pórtico rolante elétrico no que se diz respeito à função dessas estruturas, sendo que o grande 
avanço se deu em 1964, quando foi desenvolvida a primeira gama completa de pontes rolantes normalizadas, já que por meio de tipificação e 
estandardização, é possível um fabrico racional de alto nível. Nos últimos anos, o que mudou muito foi a forma de controle, cada vez mais 
automatizada por recursos tecnológicos de operação que impactam positivamente na segurança e conforto dos operadores, velocidade dos processos 
fabris, redução do consumo de energia elétrica e baixos níveis de ruído no ambiente de trabalho. Existem inversores de frequência dedicados para a 
movimentação de cargas e controle preciso da abertura e do fechamento do freio da elevação, o que evita o escorregamento de cargas suspensas e 
monitoramento do sobrepeso, impedindo o içamento e movimentação de cargas que excedam os limites de trabalho especificados para o sistema. Os 
motores elétricos dessas estruturas são de indução, trifásicos, de corrente alternada, revestidos com pintura anticorrosiva e normalmente dotados de 
freios eletromagnéticos com torque de frenagem igual a 1,5x o torque nominal do motor, possuindo potência suficiente para executar o serviço 
previsto sem aquecimento excessivo conforme o ciclo de trabalho proposto. As principais aplicações das pontes rolantes são em armazéns, galpões de 
atividade industrial, movimentação dentro de túneis, hidrelétricas para casa de força, portos, entre outras, e a norma NR 11 - Transporte, 
Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais, estabelece as medidas de proteção aos trabalhadores para exercer as tarefas profissionais 
durante toda a jornada. Pensando nos riscos que frequentemente os colaboradores estão expostos, essa norma de segurança garante a 
obrigatoriedade dos requisitos para as atividades, estabelecendo a segurança necessária para a operação de elevadores, guindastes, transportadores 
industriais e máquinas transportadoras, segurança do trabalho em atividades de transporte de sacas, armazenamento de materiais e movimentação, 
armazenagem e manuseio de chapas de mármore, granito e outras rochas. Cabe então ao engenheiro conhecer as normas e respeitá-las para que os 
processos se tornem seguros e produtivos, bem como conhecer as definições e conceitos envolvidos com as pontes rolantes e atender ao descrito na 
norma reguladora. Sendo assim, propõe-se o referido trabalho de pesquisa, baseado no projeto e montagem de um protótipo de uma ponte rolante 
controlada por botões do tipo joystick para movimento linear de motores ao longo de um eixo com o intuito de içar cargas a partir de uma superfície, 
movimentando a mesma para cima e para baixo através de botões de controle de ligação e velocidade do motor, sendo que posteriormente, os 
controles serão automatizados através de um microprocessador do tipo Arduino com programação específica para essa finalidade. Esse 
microprocessador faz parte da chamada computação física, em que o software interage diretamente com o hardware por uma linguagem de 
programação padrão, tornando possível a integração fácil com sensores, motores e outros dispositivos eletrônicos, possibilitando ao aluno a aptidão 
necessária para desenvolver projetos em qualquer área de interesse e atuação.

E-mail: silviovalenca@bol.com.br

Aluno: Bruno Santos Araújo Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia Mecânica

Título AUTOMATIZAÇÃO DE UMA ESTEIRA ROLANTE VIA CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL E IHM ATRAVÉS DE LINGUAGEM

Docente orientador: Cochiran Pereira dos Santos

RESUMO
O objetivo do referido projeto de pesquisa visa a construção de um protótipo de uma esteira motorizada controlada por um controlador lógico 
programável em que seus comandos podem ser visualizados através de uma interface homem máquina. O dispositivo deverá contar com sensores 
ópticos e chaves fim de curso monitorando e informando as referidas posições dos materiais transportados, a velocidade, a corrente elétrica 
consumida no processo pelos motores e as possíveis intervenções humanas inerentes ao processo. As unidades de saída podem ter seus estados 
alterados a qualquer momento pela interface IHM ou através de comunicação remota. As esteiras transportadoras são equipamentos comuns 
encontrados nas indústrias. Em todos os tipos de operações de montagem, de microeletrônicos à indústria automotiva, as esteiras transportadoras, 
sejam elétricas ou não, suspensas ou no chão, são literalmente a espinha dorsal do sistema de produção, pois agilizam e evitam a necessidade de 
funcionários realizando essa tarefa. Dentre as inovações tecnológicas apresentadas nas últimas décadas, a automatização dos processos é, sem dúvida, 
a mais importante. Inicialmente, utilizava-se para isso painéis de relés para executar controles baseados em lógicas combinacional e sequencial. Por 
serem eletromecânicos, os relés que eram utilizados nos dispositivos de controle apresentavam diversas desvantagens, como problemas nos contatos, 
desgastes devido ao contato repetitivo, dificuldade na modificação da lógica de controle e necessidade de manutenções periódicas. Dessa maneira, na 
década de 1960 o primeiro projeto para automatizar de forma eficiente os processos de uma linha de montagem foi idealizado. Assim surgia o 
controlador lógico programável, com a ideia inicial de facilidade de programação, de manutenção com conceito plugin, alta confiabilidade, dimensões 
reduzidas, preço competitivo, expansão em módulos e um mínimo de 4000 palavras na memória. Hoje os controladores lógicos programáveis estão na 
5ª geração, e proporcionam uma integração a fim de facilitar a automação, gerenciamento e desenvolvimento de plantas industriais mais flexíveis e 
normalizadas, fruto da chamada globalização. A linguagem de programação mais difundida é a Ladder, originalmente desenvolvida para construir e 
melhor documentar circuitos a relés, utilizados em processos de produção. Após a programação, os comandos são levados aos dispositivos de saída e 
controlam os dispositivos conectados, podendo então automatizar os mais diversos sistemas. Nos equipamentos recentes há uma facilidade para se 
acompanhar os processos nos CLPs, as chamadas Interfaces Homens Máquinas, sendo a comunicação feita e obtida através de portas seriais ou 
Ethernet. Esses controladores fazem parte da chamada Indústria 4.0, que engloba algumas tecnologias para automação e troca de dados, utilizando 
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conceitos de sistemas ciber-físicos, internet das coisas e computação em nuvem. A Indústria 4.0 facilita a visão e execução das chamadas Fábricas 
Inteligentes, com monitoramento dos processos físicos, cópia virtual do mundo físico e decisões descentralizadas. Estas novas tecnologias trazem 
inúmeras oportunidades para a agregação de valor e aumento de produtividade de processos, mas sem o enfoque adequado podem desperdiçar 
grandes investimentos, com poucos resultados. Lembrando que as nações que não se adequarem a essa nova realidade, ficarão para trás no sentido 
de competitividade por meio das tecnologias digitais. De acordo com uma pesquisa nacional sobre adoção de tecnologias digitais relacionadas à era da 
manufatura avançada, a indústria brasileira ainda está se familiarizando com a digitalização e com os impactos que pode ter sobre a competitividade, 
demonstrando estar ainda pouco preparada para a adoção em larga escala da Indústria 4.0 tendo em vista aspectos estruturais, culturais e, 
principalmente, educacionais. Esse projeto visa fazer parte de um conjunto de iniciativas que visem promover o desenvolvimento desse novo ramo 
industrial no país.

Aluno: João Vítor Chaves Cordeiro Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/IES

Título ESTUDO DO BIOGÁS PRODUZIDO A PARTIR DE ESTERCO DE ANIMAIS UTILIZADO COMO COMBUSTÍVEL ALTERNATIVO

Docente orientador: Jomar Batista Amaral

RESUMO
Para o desenvolvimento sustentável são necessários a busca, desenvolvimento e incentivo para estudar e aprimorar tecnologias que utilizem fontes 
renováveis de geração de energia elétrica. A produção de energia elétrica através da queima de combustíveis fósseis, considerada a mais poluente, 
gera resíduos como óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, dióxido de carbono, metano, monóxido de carbono, dentre outros. As tecnologias a base 
de fontes renováveis são atrativas não só devido às vantagens ambientais, mas também sociais e econômicas. A possibilidade de criação de fontes de 
suprimento descentralizadas e em pequena escala é fundamental para o desenvolvimento sustentável. Diante desse quadro econômico, países ricos e 
pobres, dos cinco continentes, buscam por energia limpa e sustentável, e utilizam hoje, em maior ou menor escala, o biodigestor, com esses aspectos, 
torna-se essencial o estudo de um combustível gerado a partir de uma matéria prima de fácil obtenção, possibilitando cuidar do meio ambiente e 
reduzir custos na produção destes combustíveis. O biogás é adquirido por meio da fermentação de matéria orgânica, que gera um gás (biogás) e um  
biofertilizante. Este trabalho, que tem como alvo, o estudo do biogás produzido a partir de esterco de animais, utilizado como combustível alternativo 
e tem por objetivo realizar a análise da matéria orgânica utilizada para a obtenção do gás, realizar-se o projeto e a construção de um motor Stirling, 
analisar o princípio de funcionamento do biodigestor, e a eficiência do motor Stirling acoplado ao produto final do biodigestor, observando a 
viabilidade em substituir combustíveis fósseis por combustíveis que tenham boa eficiência e tragam benefícios econômicos e ambientais para a 
sociedade. Para elaboração deste projeto, foi utilizada a revisão bibliográfica e será realizada a produção de um biodigestor e um motor Stirling. Os 
resultados adquiridos com este projeto, serão utilizados para elaboração de um artigo para iniciação científica.
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Título MOTOR V8 ELETROMAGNÉTICO ALIMENTADO COM ENERGIA SOLAR

Docente orientador: Orlando Pedreschi Neto 

RESUMO
O objetivo do referido projeto de pesquisa visa à construção de um motor V8 baseado na indução eletromagnética em escala reduzida, alimentado 
primeiramente, com fonte de tensão comum, proveniente de bateria. Em seguida, o protótipo deverá ser alimentado com energia oriunda de um 
painel solar fotovoltaico. Em ambas as situações, o motor deverá girar em torno de seu eixo, servindo de exemplo de como uma forma de energia 
limpa e sustentável pode ajudar a diminuir a emissão de gases poluentes pela simples troca de sua fonte de energia. Um motor é um dispositivo que 
converte outras formas de energia em energia mecânica, de forma a impelir movimento a uma máquina ou veículo. Desde os primórdios, a 
humanidade utiliza fontes motoras para obter trabalho e os primeiros utilizavam força humana, tração animal, correntes de água, o vento e o vapor. A 
invenção dos motores a explosão marcou o maior avanço da história no setor de transportes. Existem muitos tipos de motor a explosão que utilizam 
combustíveis diversos, líquidos ou gasosos, operando sob diferentes ciclos termodinâmicos e possuindo diferentes mecanismos de funcionamento, 
principalmente baseados no ciclo de Otto ou ciclo Diesel, no que se refere à forma como ocorre cada fase de seu funcionamento e pelos processos nos 
quais os gases passam em seu interior. Paralelo ao motor a explosão, outro grande avanço nesse ramo industrial deve-se ao motor elétrico, pois possui 
forma de tração mais simples e eficaz, não necessitando de caixas de velocidades, é muito mais silencioso, além de possuir índices de poluição quase 
zero. O primeiro carro elétrico foi construído em 1891 e em 1900, os carros elétricos ganharam ampla popularidade, com 78% do total de veículos 
americanos. Em 1912, a produção em série baixou o custo dos carros a gasolina a um terço do preço de um elétrico, aumentando o número de postos 
de gasolina e barateando o custo da mesma, fazendo com isso que os carros a gasolina dominassem. Dentre diversos motores existentes, o V8 é 
utilizado na indústria automobilística geralmente em carros de grande potência, consistindo em oito cilindros divididos em duas séries de quatro, uma 
de frente para a outra e conectados por baixo no formato de V. Mais recentemente, o V8 ganhou uma versão elétrica, sendo que a energia elétrica 
está associada a um campo magnético e provoca o movimento dos pistões dos cilindros, resultando no deslocamento do virabrequim. A base de todo 
motor elétrico é o eletromagnetismo, e o dispositivo utilizado é o solenoide, que consiste em uma bobina cilíndrica que ao ser percorrida por uma 
corrente, cria um campo magnético que é mais intenso no seu interior. A intensidade deste campo depende de diversos fatores, como o número de 
espiras da bobina, a intensidade da corrente e a existência ou não de um núcleo no seu interior. A depender de suas características de fabricação, um 
solenoide pode produzir movimento giratório a partir de pulsos de corrente. Para determinar seu comportamento quanto à tensão, corrente e 
resistência elétrica, nos baseamos nas Leis de Ohm e a potência, que determina seu uso, pode ser calculada pela Lei de Joule. Existem diversas 
maneiras de se alimentar um motor elétrico, como por baterias nos automóveis, e mais recentemente, por energia solar fotovoltaica, uma tecnologia 
capaz de transformar a energia gerada pelo sol em energia elétrica graças ao efeito fotovoltaico, que significa o aparecimento de uma diferença de 
potencial nos extremos de uma estrutura de material semicondutor, devido à absorção da luz. O ideal seria estender essa tecnologia a todos os 
automóveis elétricos. Sendo assim, como existe uma sobreposição entre a prática da ciência e a da engenharia, propõe-se o referido trabalho de 
pesquisa, baseado no projeto e montagem do protótipo de um motor V8 baseado na indução eletromagnética em escala reduzida alimentado, 
primeiramente, com bateria. Posteriormente, deverá ser alimentado através de um painel solar fotovoltaico. Esse dispositivo deverá possuir oito 
solenoides fazendo o papel de cilindros divididos em duas séries de quatro, uma de frente para a outra e conectados por baixo em formato de V, 
devendo girar em torno de seu eixo. Dessa maneira, espera-se que o protótipo sirva de exemplo de como uma forma de energia limpa e sustentável 
pode ajudar a diminuir a emissão de gases poluentes pela simples troca de sua fonte de energia.
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Título PROJETO E CONSTRUÇÃO DE ACESSÓRIO AUXILIAR AUTOMÁTICO PARA ALTERNARO FAROL ALTO PARA FAROL BAIXO VISANDO A INDÚSTRIA 
AUTOMOBILÍSTICA

Docente orientador: Cochiran Pereira dos Santos

RESUMO
O objetivo do referido projeto de pesquisa visa a construção de um dispositivo auxiliar de baixo custo para alternar automaticamente o status do farol 
alto para farol baixo quando dois veículos estiverem trafegando em sentidos opostos em estradas ou vias públicas no período noturno para não 
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ofuscar a visão do motorista que vem em sentido contrário, evitando com isso o risco de causar acidentes por uma condição denominada por cegueira 
momentânea. Engenharia é a aplicação do conhecimento científico, econômico, social e prático, com o intuito de inventar, desenhar, construir, manter 
e melhorar estruturas, máquinas, aparelhos, sistemas, materiais e processos. É também profissão em que se adquire e se aplicam os conhecimentos 
matemáticos e técnicos na criação, aperfeiçoamento e implementação de utilidades que realizem uma função ou objetivo, na busca por soluções 
adequadas para problemas ou no aperfeiçoamento de soluções já existentes. A Engenharia Mecânica é uma das quatro engenharias consideradas 
clássicas, sendo dividida em quatro grandes áreas, Automotiva, Aeroespacial, Aeronáutica e Naval. Cada uma dessas áreas possui indústrias que 
produzem bens e são responsáveis por uma fatia considerável da produção mundial e do produto interno bruto da maioria dos países. Para ser ter 
uma ideia, de acordo com números contabilizados pela associação nacional dos fabricantes de veículos, a Anfavea, em 2018 a indústria brasileira 
produziu 2,9 milhões de veículos e para 2019 estima-se uma produção de 3,1 milhões de unidades, representando cerca de 22% do produto interno 
bruto industrial nacional. Dentre os diversos avanços tecnológicos inerentes a esse ramo industrial, os automóveis contam com sensores de 
estacionamento, sistema de posicionamento global, comunicação sem fio, freios anti-bloqueio, airbag, câmbio e piloto automático, etc. Porém, os 
itens mais importantes sem dúvida são os relacionados com a segurança, como limpador de para-brisa, cintos de segurança, freio de estacionamento, 
espelhos, setas, luz de ré, lanternas de freio e de emergência. A condução de veículos à noite necessita de cuidados especiais com as luminárias 
internas e externas. O ofuscamento é fator extremamente perigoso, pois após cruzar o foco de luz alta, o motorista permanece durante certo período 
de tempo com a visão totalmente prejudicada pela contratura da pupila para reduzir a quantidade de luz que deve chegar à retina. Ao desaparecer 
subitamente o foco de luz, temos a escuridão e nessas condições a pupila tende a se dilatar para permitir maior entrada de luz. A correta luminosidade 
dos faróis é, então, essencial para não ofuscar o motorista. Alguns modelos de automóveis de luxo possuem acoplados aos faróis sensores com 
tecnologia de última geração que são capazes de, sob incidência de luz em sentido contrário, baixar o facho alto para não ofuscar os olhos do 
motorista do outro veículo. Porém, o ideal seria estender essa tecnologia a todos os outros modelos. Sendo assim, como existe uma sobreposição 
entre a prática da ciência e a da engenharia, propõe-se o referido trabalho de pesquisa, baseado no projeto e montagem de um protótipo de 
dispositivo auxiliar automático para alternar o farol alto para baixo no caso de dois veículos se cruzarem em sentidos opostos. No primeiro momento, 
o circuito deverá ser baseado em eletrônica analógica, e composto por uma lâmpada com duplo filamento que proporciona duas intensidades 
diferentes, uma referente ao farol baixo e outra, de maior intensidade, representa o farol alto. Um sensor fotoelétrico deve reconhecer quando um 
veículo se aproxima em sentido contrário e mudar o status do farol alto para baixo automaticamente, voltando ao estágio anterior assim que o veículo 
sair de seu raio de ação. Em seguida, o controle de mudança do status do farol deverá ser automatizado através do uso de um microprocessador do 
tipo Arduino, proporcionando maior confiabilidade ao projeto. Dessa maneira, espera-se que o protótipo possa ser propício ao uso como acessório de 
segurança em veículos, mostrando sua viabilidade técnica aliada a um baixo custo de produção.
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Título PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM DISPOSITIVO PARA REALIZAÇÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO

Docente orientador: Silvio Leonardo Valença

RESUMO
Atualmente, utiliza-se bastante o Teste Hidrostático para a verificação e avaliação da resistência dos materiais e identificação de vazamentos em
componentes de equipamentos mecânicos como tubos e vasos de pressão, ainda que estes possuam instrumentos de medição de nível e pressão 
instalados em sua composição. Para isso, os equipamentos são preenchidos com um líquido pressurizado, ressaltando que, em tubulações que contém 
substâncias inflamáveis, o procedimento precisa ser realizado enquanto o sistema está fora de serviço, com óleos e gases devidamente purgados e a 
linha mecanicamente limpa. O primeiro passo do Teste Hidrostático é encher por completo o componente a ser testado com um líquido (geralmente, 
água), até que uma pressão pré-determinada seja atingida. Lembrando que, muitas vezes, a pressão de ensaio hidráulica excede consideravelmente a 
pressão de trabalho do equipamento (dependendo da NBR), mas exercida por um período específico de tempo, para visualizar a existência de 
vazamentos que devem ser controlados através de instrumentos de medição. Essa inspeção pode ser auxiliada pela aplicação de marcadores ou cores 
fluorescentes para o líquido. O Teste, no âmbito industrial, é de grande importância, pois reforça e assegura o desempenho dos materiais, 
identificando falhas existentes no material como: corrosão sobtensão, trincas, e furos que podem causar erros na presença de hidrogênio; além disso, 
é útil para examinar uma variedade enorme de equipamentos, incluindo oleodutos, vasos de pressão, caldeiras, mangueiras e cilindro de gás. Neste 
sentido, o trabalho apresenta uma análise com a finalidade de desenvolver e esclarecer conceitos e ideias sobre a análise do Teste Hidrostático. O 
objetivo principal é apresentar o projeto de fabricação de um protótipo tubular para a realização do teste e que essa análise possa servir de material 
para estudos futuros e produção de outros tipos de equipamentos de teste.  O uso do Teste Hidrostático é importante para tubulação no interesse do 
dispositivo de segurança, a durabilidade e sobpressão de funcionamento. Com o aumento de instalações em áreas industriais há uma necessidade de 
segurança para os trabalhadores com relação a vazamentos, pois o Teste Hidrostático preventivamente se antecipa a este tipo de acidente. As 
indústrias dos ramos de petróleo, química e petroquímica são as maiores usuárias da aplicação dos Testes Hidrostáticos, em virtude dos grandes 
inventários de equipamentos e instrumentos que possuem.
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Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título INCIDÊNCIA DA LEISHMANIOSE VISCERAL E TEGUMENTAR NO ESTADO DE SERGIPE ENTRE OS ANOS DE 2008 A 2017

Docente orientador: Alessa Caroline Pedroza de Vasconcelos

RESUMO
As leishmanioses são antropozoonoses consideradas um grande problema de saúde pública e representam um complexo de doenças com importante 
espectro clínico e diversidade epidemiológica. 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. Sergipe é um dos estados com número elevado de 
casos de Leishmaniose no Brasil. A Leishmaniose é um grande problema de saúde pública, que pode levar a complicações severas, e as iniciativas 
governamentais tomadas tem se demonstrado totalmente ineficientes.Tendo em vista a alta incidência da LV e LT no estado de Sergipe, torna-se 
imprescindível o melhor conhecimento sobre a dinâmica de transmissão desta infecção parasitária. Neste contexto, o objetivo deste estudo é 
descrever aspectos clínicos e epidemiológicos atuais da Leishmaniose Visceral e Tegumentar no Estado de Sergipe entre os anos de 2008 a 2017. A 
eventual pesquisa trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo descritivo, com a utilização da plataforma DATASUS, com dados do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, dos casos de 
Leishmaniose Visceral e Tegumentar Americana residentes no Estado de Sergipe, notificados de 1º de janeiro de 2008 à 31 de dezembro de 2017. A 
população do estudo será composta por todos os novos casos de LV e LTA, residentes no Estado de Sergipe, notificados nos últimos dez anos. Serão 
excluídos os registros duplicados e as recidivas. Serão analisadas as variáveis constantes na ficha de notificação de LV e LTA: sexo, faixa etária, sinais e 
sintomas, critério de confirmação, coinfecção pelo HIV, exames laboratoriais específicos realizados e evolução clínica.Espera-se, obter dados sobre a 
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incidência de Leishmaniose Visceral e Tegumentar Americana no Estado de Sergipe para que seja possível mapear os locais de maior incidência, 
gerando informação fundamental para o combate á doença no Estado.

Aluno: Wadna Príscila Bomfim Lemos Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES
Aluno: Larisa Pereira Bernardo Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
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Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título APLICABILIDADE DA VERSÃO BRASILEIRA DA NEUROLOGICAL IMPAIRMENT SCALE (NIS) NA AVALIAÇÃO DO ESTADO FUNCIONAL DE 
PACIENTES COM DOENÇA NEUROLÓGICA AGUDA

Docente orientador: Isabela Azevedo Freire Santos

RESUMO
As doenças neurológicas compreendem as afecções do sistema nervoso central (SNC) e/ou do sistema nervoso periférico (SNP) e afetam 1 bilhão de 
pessoas em todo o mundo e é previsto um grande número de novos casos para os próximos 30 anos. Estas doenças ocasionam perda funcional e 
consequente desenvolvimento de incapacidades, e por isto necessitam ser avaliadas minuciosamente. A NeurologicalImpairmentScale (NIS) engloba 
itens considerados essenciais para a avaliação funcional (incorporados da escala MIF - Medida de Independência Funcional e MAF - Medida de 
Avaliação da Função) e ao mesmo tempo codifica as disfunções com base na CIF. A primeira versão brasileira da NIS foi obtida previamente a partir dos 
processos de autorização, tradução, síntese, retro-tradução, revisão de especialistas e pré-teste. A partir disto, tornou-se necessário avaliar a eficácia e 
utilização desta escala em população mais ampla e heterogênea. Objetivo: Verificar a aplicabilidade da versão brasileira da 
NeurologicalImpairmentScale (NIS) na avaliação do estado funcional de pacientes com doença neurológica aguda. Método: A versão brasileira da NIS 
será aplicada em 50 indivíduos, de ambos os sexos, com idade superior a 12 anos, que apresentarem diagnóstico clínico de doença neurológica a 
menos de 3 meses e indicação de tratamento cirúrgico e que se encontrarem internados na enfermaria neurológica de um hospital beneficente da 
cidade de Aracaju-SE. A avaliação ocorrerá em dois momentos distintos, por dois investigadores simultaneamente: antes da realização da cirurgia (pré-
operatório) e após a realização da cirurgia (pós-operatório). Além da versão brasileira da NIS, será utilizada a MIF, escala amplamente aplicada para 
mensuração da incapacidade de pacientes com restrições funcionais de origem variada. Serão analisadas as seguintes propriedades psicométricas: 
confiabilidade interavaliador, consistência interna, validade concorrente e validade preditiva. Resultados Esperados:  Espera-se com o presente estudo 
contribuir para a confirmação da aplicabilidade desta escala na população brasileira e aprimorar a avaliação do estado funcional de indivíduos com 
doença neurológica através de um instrumento válido e confiável.
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Título AVALIAÇÃO DA FADIGA, DISPNEIA E RISCO DE DISTÚRBIOS DO SONO EM PACIENTES COM CHARCOT-MARIE-TOOTH

Docente orientador: Lidiane Carine Lima dos Santos Barreto

RESUMO
A doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT) é a neuropatia periférica hereditária mais prevalente em todo mundo e caracteriza-se pela atrofia, fraqueza 
muscular, disfunção do nervo frênico e da laringe, ocorrendo alterações na mecânica da respiração, levando a distúrbios do sono. Os distúrbios do 
sono podem estar associados também a parestesia ou câimbras musculares podendo apresentar fadiga. Objetivo: Avaliar a fadiga, dispneia e 
distúrbios do sono em pacientes com CMT. Método: Esse projeto consiste em um estudo do tipo observacional transversal, de caráter quantitativo e 
descritivo. O presente estudo será realizado na Associação dos Portadores de CMT localizado no município de Tobias Barreto- SE, a qual dispõe de 
espaço amplo para avaliação dos pacientes com CMT. Serão avaliados cerca de 20 pacientes de ambos os gêneros com diagnóstico confirmado de 
CMT. Os instrumentos para coleta de dados incluem a Escala Chalder Fatigue (CFQ11), com o objetivo de avaliar a fadiga muscular, Escala Medical 
ResearchCouncil (MRC), com o objetivo de avaliar a dispneia e o Questionário de Berlin (BQ), com o objetivo de verificar o risco de apresentar 
Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS). Vale ressaltar que os três instrumentos selecionados para coleta de dados são devidamente 
traduzidos, validados e adaptados para a população brasileira. Os dados serão tabulados e analisados através do programa Microsoft Excel®. Para 
análise estatística, serão utilizadas medidas de frequência e porcentagens simples. O projeto encontra-se aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 
Faculdade Estácio de Sergipe sob Número do Parecer: 3.114.170. Resultados esperados: Espera-se que pacientes com CMT poderão apresentar 
alterações da fadiga, dispneia e risco de distúrbios do sono, uma vez que trata-se de uma doença de caráter progressivo, com acometimento sensitivo 
motor e com evolução de distal para proximal.
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Título AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, DA CAPACIDADE FUNCIONAL E REABILITAÇÃO CARDÍACA EM ADULTOS CARDIOPATAS ATENDIDOS EM 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CIDADE DE ITABAIANA - SE
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RESUMO
A síndrome coronariana aguda (SCA) constitui uma das principais causas de morte do mundo moderno, sendo responsável por aproximadamente 30% 
dos óbitos no Brasil e por 10% das internações hospitalares no Sistema Único de Saúde. Os cardiopatas submetidos a programas de reabilitação 
cardiopulmonar apresentam inúmeras mudanças hemodinâmicas, metabólicas, miocárdicas, vasculares, respiratórias, alimentares e psicológicas. A 
inserção do fisioterapeuta como um profissional generalista, sendo capaz, portanto, de atuar em todos os níveis de atenção à saúde, não devendo ficar 
restrito às ações curativas e reabilitadoras. A presente investigação será conduzida visando avaliar os efeitos de um Programa de Fisioterapia 
Cardiovascular na qualidade de vida e capacidade funcional de adultos cardiopatas atendidos em unidade básica de saúde. Trata-se de um ensaio 
clínico com adultos cardiopatas atendidos em unidade básica de saúde, localizada no município de Itabaiana, Sergipe, Brasil. Todos os voluntários 
responderão ao Questionário de Qualidade de Vida Relacionado à Saúde SF-36 (SF-36) e ao Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), serão 
submetidos a avaliação da capacidade funcional através do Teste de Caminhada de Seis Minutos e avaliação padronizada, administrada pelo 
pesquisador, corroborada com os dados do prontuário e inseridos em programa de reabilitação cardiovascular por seis meses. Este estudo é de grande 
importância, pois apesar da reconhecida correlação entre disfunções cardiovasculares com o declínio funcional e piora da qualidade de vida, até nosso 
conhecimento, não estão bem estabelecidos os benefícios da reabilitação cardiovascular na qualidade de vida e capacidade funcional de adultos 
cardiopatas atendidos em unidades básicas de saúdes. A fisioterapia nas disfunções cardiovasculares do adulto no processo saúde, doença e cuidado 
voltado para a reabilitação cardiopulmonar apresentam-se como um protocolo seguro e promissor para prevenção e tratamento de complicações 
cardíacas. Logo, a atuação da fisioterapia na reabilitação cardiovascular é essencial e está associada à melhora da qualidade de vida e da capacidade 
funcional e redução da ocorrência de novos eventos cardiovasculares e da mortalidade.
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Aluno: Luan dos Santos Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Larissa dos Santos Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES
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Projeto(s) do curso: Nutrição

Título AVALIAÇÃO E CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DE PESCADOS COMERCIALZADOS NO MERCADO MUNICIPAL NA 
CIDADE DE ARACAJU-SE

Docente orientador: Denise Andrade da Silva

RESUMO
Nas últimas décadas, a preocupação com a qualidade dos pescados comercializados 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. 
É de fundamental importância proceder à avaliação das condições higiênico-sanitárias nos estabelecimentos comerciais de pescados, por meio de um 
monitoramento correto, com especificações ou recomendações apropriadas, determinando o nível de higiene, efetuando as correções necessárias e 
mantendo o processo sob controle com a finalidade de ofertar um produto de qualidade para o consumidor, pois os pescados são alimentos 
considerados perecíveis, delicados e sujeitos a uma série de contaminantes de origem biológica, química ou física. Nesse contexto serão avaliadas as 
condições higiênico-sanitárias do setor de pescados do Mercado Municipal localizado 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 estudo 
de campo com pesquisa quali-quantitativa, de forma a avaliar as características do produto vendido e o preenchimento de uma ficha de verificação –
checklist – a ser elaborado de acordo com a Resolução RDC nº 216, que trata do Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. 
Será atribuída uma pontuação, por meio da verificação quanto ao atendimento a cada item, da seguinte forma: item conforme (10 pontos) e item sem 
conformidade (0 ponto). Ao término da pesquisa, somar-se-á a pontuação de todos os itens, calculando-se a nota final em percentual. Cada box 
comercial será classificado considerando seu desempenho, da seguinte forma: percentual de conformidade maior ou igual a 80% estará aprovado; 
entre 61% e 79% estará aprovado com restrições e percentual menor ou igual a 60% será reprovado, dados a serem tabulados em gráficos do 
Programa Excel. Assim, serão verificadas se as irregularidades existentes não comprometem a qualidade dos produtos, colocando em risco a saúde do 
consumidor.

E-mail: ninhafly@hotmail.com

Aluno: Grecyelle  Andrade Santana Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maysa Suzane Sampaio de Moraes Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Deise Valois de Oliveira Dias Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
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Relatório atualizado em 07/10/2019

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2019/2020 - ESTÁCIO TERESINA

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título A TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO E A SUA RELEVÂCIA PARA O DIREITO PENAL BRASILEIRO 

Docente orientador: ORLANDO MAURIZ RAMOS

RESUMO
A Teoria do Domínio do Fato está relacionada ao tema “Concurso de pessoas”, que vem disciplinado no Código Penal, arts. 29 a 31. Em seu art. 29, o 
Código Penal prevê: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Tal teoria 
distingue com clareza as figuras do autor e do executor, admitindo com facilidade a figura do autor mediato, além de possibilitar melhor compreensão 
da co-autoria. Autor, segundo essa teoria, é quem tem o poder de decisão sobre a realização do fato. É não só quem executa a ação típica, como 
também aquele que utiliza outrem, como instrumento, para a execução do crime. É uma teoria que se assenta em princípios relacionados à conduta e 
não ao resultado. Acreditamos que nos dias em que vivemos estar-se-ia cometendo uma injustiça não fosse aplicada a Teoria do Domínio do Fato, pois 
dessa forma se deixaria de punir aquele que participa da prática do delito mas não comete efetivamente o núcleo do tipo, já que ele seria considerado 
mero partícipe, mesmo sendo tão perigoso ou mais que o próprio executor do delito. A sua relevância pode ser extraída da leitura de jornais, revistas, 
mídias sociais, dentre outros. Ela foi utilizada em grandes casos criminais no Brasil nos últimos tempos, onde a ação penal 470, cognominado de 
“Mensalão”, talvez seja a principal causa de sua fama nos dias atuais, embora não sendo uma teoria recente. Podemos ver também a sua aplicação, de 
uma forma mais contida, na lava jato. É possível ver também menção a ela em uma detenção do Guilherme Boulos, líder do Movimento dos 
Trabalhadores Sem-Teto. Objetiva-se pois Analisar a aplicação da teoria do domínio do fato no ordenamento jurídico brasileiro e , especificamente, 
discutir a sua fundamental relevância para o direito brasileiro, considerando a modernização dos métodos criminosos, principalmente aqueles 
praticados através de aparatos organizados de poder; analisar a compreensão já adotada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como do 
Superior Tribunal de Justiça, com especial enfoque no julgamento, pela Corte Suprema, da Ação Penal nº 470, cognominada de “Mensalão”; 
aproximar-se do entendimento de que, embora não se possa adotar de forma cega a teoria do domínio do fato, da forma sistematizada originalmente 
por autores como Welzel e Roxin, ela possui plena aplicação no ordenamento jurídico nacional. Para tanto, a metodologia empregada será do tipo 
exploratória e bibliográfica com a análise qualitativa de artigos, revistas, jurisprudência e outras fontes sobre a matéria.

E-mail: orlando.ramos@estacio.br

Aluno: Hemerson De Sousa Brito Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título DEMOCRACIA CÍCLICA E OS IMPACTOS PRODUZIDOS NA SOCIEDADE BRASILEIRA

Docente orientador: ANA KARINE DO NASCIMENTO

RESUMO
A Democracia é um tema recorrente em várias obras de estudiosos da Ciência Política e do Direito brasileiro, no entanto, mesmo com tantos 
discursões no meio cientifico a população continua sem ter conhecimento aprofundado sobre como realmente funciona sua forma de governo e como 
fazer para que se torne boa para todos, embora relevante, ainda é pouco estudada no Brasil. Se não houver o interesse de estudar sobre o 
funcionamento da democracia, a sociedade será sempre manipulada por um discurso tendencioso, e assim retrocedendo. Diante dessa falta de 
conhecimento da população, esse artigo pretende examinar como os conflitos entre várias vertentes de ideologias no Brasil podem desencadear 
resultados indesejáveis para muitos, discutir sobre esse ciclo democrático que vai da ascensão ao descenso constantemente e identificar se há uma 
solução para isto, contribuindo para compreensão da influência do fanatismo e discursos bem elaborados que prometem a salvação contribuem para a 
situação atual da democracia brasileira, como cita (Robert Dahl, 2001)  “Continuaram a existir convicções e movimentos antidemocráticos, muitas 
vezes associados ao nacionalismo fanático ou ao fundamentalismo religioso. ” Entretanto, sabemos que não é uma regra absoluta, que existem 
sociedades que lutaram pela sua democracia e a mantém até hoje, mesmo assim, a pesquisa irá focar nas sociedades que passam por esse ciclo 
democrático e tentar achar soluções para a mesma e como posteriormente poderão manter e somente aperfeiçoar sua democracia, tornando-se mais 
próximo do ideal democrático que todas as sociedades almejam. Baseado nisso, a pesquisa irá ser “construída” através do estudo de vários cientistas 
políticos, tanto brasileiros como estrangeiros, desde os mais antigos até os mais atuais. A fim de cumprir os objetivos deste trabalho, utilizou-se a 
pesquisa documental, aplicou-se a análise de conteúdo e análise de discurso, como também o método qualitativo. Utilizando essas técnicas, ao final da 
pesquisa poderemos concluir que a Democracia é cíclica, existindo uma tendência do ser humano a lutar pela democracia e depois retroceder e assim 
ciclicamente.

E-mail: ana.karine@estacio.br

Aluno: Sarah Sabino Moura Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rita Guilhermina Felix dos Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título O ATIVISMO JUDICIAL NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Docente orientador: IVONALDO DA SILVA MESQUITA

RESUMO
Assiste-se constantemente no Brasil a uma tensão entre os poderes constituídos  na função específica de legislar, gerando em contrapartida aquilo que 
se denomina de ativismo judicial para uns ou judicialização da política para outros, deslocando-se a tensão para o Poder Judiciário. Trata-se de 
construção teórico-prática das denominadas teorias procedimentalistas e substancialistas – pelo método qualitativo – da tensão entre Poderes, 
centrada entre Judiciário e Legislativo – o que não implica desmerecer o Executivo – dentro de uma Teoria da Democracia Política. Questiona-se, como 
mote central da pesquisa, a superação da clássica Separação de Poderes dentro do atual Estado Democrático de Direito com um constitucionalismo 
dirigente e regime presidencialista, para responder se o ativismo judicial é bom para a democracia e/ou sua consolidação. A problemática é 
compreendida a partir dos fenômenos denominados de crise de representatividade, judicialização da política e ativismo judicial, numa espécie de 
“emancipação”/ “des-emancipação” do social. A ideia central é a visão de uma supremacia da constituição enquanto fruto de um processo 
democrático, cujo único titular do poder uno e indivisível é o povo – soberania do povo –, não havendo razão para a supremacia de qualquer um dos 
poderes (rectus: funções) estabelecidos no pacto fundante, devendo cada qual andar circunscrito às competências que lhes foram ali outorgadas –
princípio da separação de poderes. Justifica-se, pois, a pesquisa, pela pretensão de contribuir para uma compreensão, senão pormenorizada, ao 
menos aproximativa das tensões existentes no campo da divisão das funções precípuas atribuídas aos Poderes constituídos no Brasil contemporâneo e 
de como harmonizá-los. Para responder ao problema levantado nesta pesquisa será utilizada uma abordagem qualitativa com base em pesquisa 

E-mail: ivonaldo.mesquita@estacio.br
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documental, sobretudo, no mapeamento de decisões do Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do para a construção do referencial teórico sobre as 
seguintes categorias: ativismo judicial, judicialização da política, hermenêutica constitucional, controle de constitucionalidade, separação dos poderes 
e autocontenção. Também será realizada análise quantitativa a partir de uma pesquisa documental quanto à existência de ativismo judicial no âmbito 
do STF. Portanto, objetiva-se identificar no âmbito do STF os posicionamentos conceituais de ativismo judicial, diferenciando de judicialização da 
política; verificar e apontar o posicionamento da construção jurisprudencial brasileira do que criam pautas legislativas como se legislador fossem; 
mapear os seus julgados e analisar como suas decisões estão aplicando a tese jurídica do ativismo judicial e autocontenção; confrontar e avaliar os 
resultados do plano de trabalho dos julgados qualificados como fenômeno de ativismo judicial.

Aluno: Kananda Christi Martins Resende Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título O QUINTO CONSTITUCIONAL: ANÁLISE DAS TRAJETÓRIAS SOCIAIS DOS(AS) ADVOGADOS(AS) QUE ASCENDERAM AO CARGO DE 
DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ (1934-2018) 

Docente orientador: FRANCISCO ROBERT BANDEIRA GOMES DA SILV

RESUMO
O objetivo desta proposta de investigação é revelar um subcampo de poder a partir da análise das trajetórias sociais dos (as) advogados(as) que 
ascenderam ao cargo de Desembargador(a) por meio do Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça do Piauí entre os anos de 1934 a 2018.Assim 
duas variáveis estão em destaque, quais sejam: as trajetórias sociais e o Quinto Constitucional. A análise das trajetórias sociais é um campo de 
pesquisa estabelecido tanto nacional, quanto internacionalmente no campo das Ciências Sociais, em que constam estudos sobre a compreensão 
biográfica individual e coletiva de personalidades e grupos sociais. Os estudos se destacam, em particular, na análise de pequenos grupos de poder, 
denominado de elites de poder, que podem ser parlamentares, empresários, determinados servidores da administração pública e do Poder Judiciário. 
Uma das principais essências desses estudos é a correlação entre a trajetória histórica e a análise sociológica, com vistas a compreender o 
entrelaçamento entre indivíduo e sociedade. Em outras palavras, parte-se do pressuposto que os indivíduos são estruturados a partir de um habitus 
específico, o que denota uma origem, um campo social (lócus comum a um determinado habitus, aqui há uma identificação de quem são as pessoas 
que participam de determinado grupo social). Por outro turno, o Quinto Constitucional destina-se a ocupação de um advogado ou membro do 
ministério público a ocupar o cargo de desembargador e/ou ministro por votação. São destinados 20% (vinte por cento) das cadeiras da corte de 
justiça dos tribunais para essa prática, desse modo, seus candidatos são insetos de concurso público e prova de título para sua adesão. A análise da 
trajetória sociais dos(as) advogados(as) se faz necessária para que se possa estabelecer relações entre os poderes, como: quem são os(as) 
advogados(as) que ascendem por meio do Quinto? Quais são as suas relações sociais com os outros poderes, o Executivo e Legislativo? A trajetória 
social dos(as) advogados(as) mudam durante o tempo? Em caso positivo, por que mudam? Em caso negativo, por que não mudam? Essas são questões 
que se quer responder com esta proposta de investigação. A metodologia dessa pesquisa é de natureza qualitativa, na qual é utilizado o método 
prosopográfico ou de biografias coletivas.

E-mail: francisco.bandeira@estacio.br

Aluno: Afonso Barbosa de Carvalho Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Antônio Allan Pereira dos Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Gabriel Lima Andrade Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título RELAÇÕES AFETIVAS DE CASAMENTO, UNIÃO ESTÁVEL, CONCUBINATO E POLIAMOR: DA PREVISÃO NORMATIVA À APLICAÇÃO 
JURISPRUDENCIAL NO BRASIL

Docente orientador: GERLANNE LUIZA SANTOS DE MELO

RESUMO
As pessoas desde o nascimento e durante toda sua existência estabelecem relações afetivas em uma entidade familiar em razão de vinculações 
biológica, civil e/ou socioafetiva, primeiro na condição de filhos (sujeitos de proteção integral) e depois, na de responsável pela sua própria família. Na 
sociedade brasileira teve com primeira legislação a regular a família foram as Ordenações Filipinas, seguida pela Consolidação das Leis Civis e pelo o 
Código Civil de 1916, até alcançar, após a redemocratização, a Constituição Cidadã de 1988 e o Código Civil brasileiro de 2002. Esse caminho legal 
aponta permanências e rupturas instauradas na entidade familiar de acordo com o momento histórico e social. Este projeto analisa os efeitos jurídicos 
das relações afetivas de casamento, união estável, concubinato e poliamor na constitucional-civil bem como a aplicação jurisprudencial conferida pelos 
tribunais de justiça e pelos tribunais superiores no Brasil. O objetivo do projeto consiste em analisar as relações afetivas de casamento, união estável, 
concubinato e poliamor com base na previsão normativa (constitucional-civil) e nas decisões jurisprudenciais de segunda instância nos vinte e sete 
estados e do Superior Tribunal de Justiça. Para tanto, será realizada uma análise empírica documental sobre: as origens das relações afetivas do 
casamento, união estável, concubinato e poliamor na ciência jurídica como fenômeno normativo-social no contexto na sociedade internacional e 
brasileira para examinar a regulamentação da matéria pela norma civil pátria, desde as Ordenações Filipinas, Consolidação das Leis Civis e Código Civil 
de 1916 até a Constituição de 1988 e o Código Civil de 2002, com abordagens teóricas examinando as diferentes visões doutrinárias sobre o tema, com 
a realização de um mapeamento da produção científica em estudos jurídicos no Brasil sobre os efeitos jurídicos das relações afetivas através da 
demonstração das principais temáticas e grupos de pesquisas em atividade no país, no intuito de apresentar um panorama geral sobre as entidades 
familiares nacional. Na sequência a pesquisa documental será realizada no âmbito dos tribunais de justiça no Brasil, verificado e apontado o 
posicionamento jurisprudencial sobre o tema das entidades afetivas por tribunal de justiça e região do Brasil (norte, centro-oeste, nordeste, sudeste e 
sul) para realizar uma análise da aplicação da norma constitucional-civil por órgão de segunda instância nas situações judicializadas. Depois, os achados 
(julgados) serão consolidados por tribunal e por região e depois de confrontados analisados em relação à jurisprudência dos tribunais superiores e 
norma constitucional-civil. Para responder ao problema levantado nesta pesquisa será utilizada uma abordagem qualitativa com base em pesquisa 
documental para a construção do referencial teórico sobre as seguintes categorias: entidade familiar, casamento, união estável, concubinato e 
poliamor. Também será realizada análise quantitativa a partir de uma pesquisa documental quanto à existência e espécie de efeitos civis das entidades 
familiares pesquisadas.

E-mail: melo.gerlanne@estacio.br

Aluno: Aldeane Costa de Vasconcelos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Manoel Bezerra Lima Neto Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: José Aylson Laurindo Dos Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Vitória Maria Oliveira da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título UM BREVE ESTUDO SOBRE O FANATISMO POLÍTICO E SUA AMEAÇA À DEMOCRACIA BRASILEIRA

Docente orientador: ANA KARINE DO NASCIMENTO

RESUMO
O projeto de pesquisa em questão relata sobre as raízes do fanatismo político no Brasil usando comparações com os sistemas de governo de outros 
países, com a justificativa de apresentar as ligações do fanatismo religioso com o político e o perigo que essa junção pode causar, vindo a resultar no 
risco de afetar a democracia brasileira, visto a importância deste trabalho em razão da instabilidade atual em que se encontra a conjuntura política 
nacional, que vem sofrendo duras agressões pelos três poderes do Estado. Com isso, é notório a falta de harmonia entre os órgãos políticos e 
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jurisdicionais brasileiros, algo que acontece há muito tempo na história do Brasil. No decurso do texto, será apresentada as características do 
fanatismo em geral, apontando como ele se formou dentro do Estado brasileiro e qual sua interferência na democracia. Na pesquisa, também será 
evidenciado a ingerência do excesso de fanatismo incidindo sob os Direitos Fundamentais do cidadão brasileiro, demonstrando que um governo 
fanático e autoritário gera alerta no que condiz os preceitos inerentes da pessoa humana. Contudo, vale salientar, que o tema fica, geralmente, nas 
entrelinhas, por isso, o estudo presente quer destaca-lo de forma breve e profunda, visto que, um assunto tão importante não pode ser omitido, pois 
quanto mais esconde-lo, maior será suas consequências, elas serão veladas e aceitas de forma irracional, portanto, trata-se de uma temática polêmica 
e necessária de ser debatida, que não pode ser mais adiada. Nesta premissa, para alcançarmos os resultados gerais, iremos fazer uso da metodologia 
documental e qualitativa, por meio de artigos, livros, documentos e sites. Para maior compreensão das obras utilizaremos a análise de conteúdo, a fim 
de identificar qual o pensamento atual do tema referido, e também, aplicaremos a análise do discurso, visando interpretar o sentido da mensagem 
que está sendo transmitida a respeito do assunto. Em suma, o tópico que versa este trabalho, tem sua relevância em várias áreas do conhecimento, 
por isso, seu estudo é indispensável para contribuir com o cenário acadêmico e fomentar debates por diversas instituições.

Aluno: Kaila Gabrielle Araújo da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Aluno: Mariana Dos Santos Nascimento Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título AHT – ARQUIVO DA HABITAÇÃO TERESINENSE / O APARTAMENTO 

Docente orientador: JOSÉ RICARDO DE FREITAS DIAS

RESUMO
A chamada fase heroica ou primeira fase do edifício de apartamentos, penetrou na vida brasileira através de sua aceitação da classe média, sendo 
depois aceito pela alta classe. Esses primeiros edifícios de apartamentos que tiveram como precursores os edifícios de escritório e mistos, tiveram suas 
plantas com a ideia básica de empilhar, em um mesmo terreno, várias casas, todas iguais entre si, mas confortáveis e isentas de promiscuidades que 
pudessem sugerir ao conjunto de moradias a pecha de encortiçamentos. Veio com a ideia da “casa nobre” no coração da cidade. Essa casa era dotada 
de circulações definidas: a social e a de serviço. O foco do mercado eram os aluguéis, devendo-se então, agradar indistintamente à clientela com a 
adoção de soluções homogeneizadas O presente projeto de pesquisa pretende criar um banco de dados sobre a habitação teresinense, mas 
especificamente das tipologias de apartamentos, dentro do recorte temporal entre a década de 2010 até 2020. O projeto de pesquisa terá a duração 
de doze meses, sendo no ano de 2020, cadastrado um novo projeto para estudo de décadas anteriores. Optamos pelo desenvolvimento da pesquisa 
de forma regressiva, tendo em vista a maior dificuldade de prospecção em exemplares de apartamentos mais antigos. Ao término da pesquisa 
(período de 12 meses), será produzido um documento/ relatório com análise crítica e reflexiva da amostra, que será transformado em publicação, a 
fim de divulgar para um maior número possível de estudantes e pesquisadores em geral, a História da Arquitetura e Cultura teresinense. Outra 
relevante contribuição deste trabalho será a oportunidade que se abrirá aos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Estácio de 
Teresina, parceiros nesta pesquisa, a ingressar na iniciação cientifica, contribuindo desde a fase de definição da amostra, categorização de imóveis, até 
a análise crítica e reflexiva sobre o objeto que terá como resultado, artigos ou outras publicações acadêmicas. Portanto, objetiva-se criar um banco de 
dados contendo projetos arquitetônicos, dados cadastrais, dados métrico-arquitetônicos e fotográficos de apartamentos em edifícios multifamiliares 
isolados na cidade de Teresina, dentro daquele recorte temporal, visando especificamente a construção de um banco de dados que possa ser 
classificado por diversas variáveis, tais como: estilos arquitetônicos, fases de construção de edifícios, dimensionamento, localização, renda familiar, 
quantidade de cômodos, área dos cômodos etc.; criar um instrumento de consulta para futuras pesquisas no âmbito do ensino da graduação, pós-
graduação e difusão da arquitetura teresinense no âmbito geral; elaborar relatório final (período de 12 meses) com análise crítica e reflexiva do perfil 
característico da evolução arquitetônica em Teresina.

E-mail: dias.jose@estacio.br

Aluno: Renan Rodrigues Vieira Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luiz Carlos da Cruz Ramos Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Patrick Gil Coelho de Alencar Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Mateus Almeida Alves Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Título DESIGN E TRADIÇÃO:A TRAJETÓRIA DAS SUPERFÍCIES DECORATIVAS NA CIDADE DE TERESINA (PI)

Docente orientador: VÍCTOR VERÍSSIMO GUIMARÃES

RESUMO
O presente projeto de pesquisa tem como objeto de estudo os azulejos e ladrilhos hidráulicos da cidade de Teresina (PI). Objetiva-se por meio desta 
proposta de projeto de pesquisa conhecer a trajetória histórica desses artefatos de design na cidade de Teresina, com ênfase na caracterização dos 
aspectos gráficos, estéticos e imagéticos contidos em seus padrões visuais. Como suporte de apoio à organização cronológica dos padrões a serem 
estudados, pretende-se utilizar os marcos definidos pelas estéticas históricas da arquitetura, esta que se encontra intimamente vinculada a esses dois 
tipos de superfície decorativa. Busca-se encaminhar o desenvolvimento dessa discussão a partir do conceito de tradição, entendida como a condição 
de permanência de práticas, ritos ou hábitos, ou simplesmente por herança cultural. Tal condição se enquadra de forma incontestável na situação do 
uso dos azulejos e ladrilhos que permanecem presentes no construir e decorar teresinense de forma secular, desde o início da organização urbana na 
cidade. A prática milenar de recobrir paredes e pisos com uma finalidade construtiva/decorativa, seja com azulejos ou ladrilhos surge em Teresina, 
simultaneamente a estruturação social-política-econômica que a fez assumir a condição de vila. A disseminação de uso na cidade, correspondeu a um 
eco da prática construtiva apresentada pelas cidades de Parnaíba e Oeiras, consideradas as mais ricas no contexto piauiense nas primeiras décadas do 
século XX. Ao longo do processo de crescimento e modernização a cidade continuou a incorporar essas superfícies em suas construções, como 
exemplos significativos tem-se a DER (1955), o Teatro de Arena Santana e Silva (1965), o Eletrobrás Piauí (1970), entre outros. Cabe-se ressaltar que é 
bastante curioso perceber que no Brasil como um todo ainda é bastante reduzida a quantidade de estudos a cerca dessas referidas superfícies, mesmo 
com o elevado apelo cultural e simbólico dos exemplares. É valendo-se dessa situação que a presente pesquisa ganha relevância. Para o estudo, que se 
refere a uma pesquisa qualitativa exploratória, buscar-se-á utilizar uma abordagem metodológica mista, baseada na perspectiva histórica associada à 
iconológica. Em que, dessa maneira, pretende-se mais do que categorizar cronologicamente padrões, refletir a herança simbólica dos padrões desses 
revestimentos.

E-mail: victorverissimo@live.com
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Título MAPEAMENTO DAS FACHADAS ECLÉTICAS LOCALIZADAS NAS PRAÇAS DO CENTRO HISTÓRICO DE TERESINA-PI 

Docente orientador: CLARISSA BORGES NONATO

RESUMO
As primeiras manifestações da arquitetura eclética em Teresina surgiram, no final do século XIX e início do século XX, seguindo o contexto de 
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modernização e avanço da urbanização das principais capitais brasileiras. Influenciadas pelo desenvolvimento europeu, essas cidades buscavam dar 
ares de progresso e civilidade, higienizando as ruas e construindo novos espaços com belos edifícios. Assim, várias edificações locais foram erguidas e 
reformadas no estilo eclético na região central, onde também residiam, na época, as famílias mais abastadas da sociedade Teresinense. Atualmente, 
essas edificações ecléticas resistem, no espaço urbano, como símbolos de uma conjuntura histórica, porém em estado de abandono e 
descaracterização, sendo necessário o desenvolvimento de ações de reconhecimento e valorização como patrimônio cultural arquitetônico local. 
Nesse sentido, surge a presente pesquisa intitulada “Mapeamento das fachadas ecléticas localizadas nas praças do centro histórico de Teresina-PI” 
tem como objetivo analisar as fachadas de estilo eclético e seus elementos arquitetônicos localizadas nas praças do centro histórico de Teresina- PI. 
Para desenvolvê-la será utilizada a metodologia de abordagem qualitativa e descritiva e como método de procedimento a pesquisa de campo. O 
estudo deverá ser conduzido em duas partes: a primeira relativa a fundamentação teórica por meio da revisão de literatura sobre as temáticas, 
arquitetura eclética e a formação das antigas praças do centro histórico de Teresina. A segunda parte será condicionada pela pesquisa de campo em 
que será realizada a coleta de dados por meio de entrevistas e observação sistemática das edificações ecléticas. Em seguida, os procedimentos de 
análise e interpretação deverão ocorrer por meio do cruzamento dos dados obtidos no referencial teórico e no contexto real do objeto de estudo. 
Todos esses processos deverão ser efetivados no propósito de alcançar os objetivos estabelecidos. E, finalmente, a realização da conclusão, 
estabelecendo uma síntese dos resultados obtidos. Acredita-se que o presente trabalho irá gerar, como um dos resultados, a publicação digital de um 
mapa das fachadas ecléticas de Teresina e, assim, colaborar com o ensino patrimonial em instituições educacionais locais.  Do mesmo modo, fortalecer 
o processo de valorização do patrimônio cultural arquitetônico como memória coletiva, dentro do ensino de arquitetura e urbanismo.

Aluno: Jussara Monique Moura dos Santos Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Thalia Fernandes Batista Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título AVALIAÇÃO DA NEFROTOXICIDADE PELA POLIMIXINA B: EPIDEMIOLOGIA PARA LESÃO RENAL AGUDA SECUNDÁRIA

Docente orientador: LUCIANA BARROS DE MOURA NEIVA

RESUMO
A aplicabilidade de agentes potencialmente nefrotóxicos no ambiente hospitalar é inevitável, em virtude da ocorrência cada vez mais frequente destes 
microorganismos multirresistentes. Estudos epidemiológicos relacionam as drogas nefrotóxicas com 19% a 25% dos casos de lesão renal aguda (LRA). 
A utilização crescente da Polimixina B (PmB) na clínica e a segurança do paciente constituem-se preocupações constantes da equipe multiprofissional, 
bem como de toda comunidade científica. Quanto aos objetivos, de forma geral é avaliar a nefrotoxicidade da Polimixina B para a epidemiologia da 
Lesão Renal Aguda secundária em  pacientes em Unidade de Terapia Intensiva; e, especificamente, caracterizar o perfil epidemiológico de pacientes 
em  unidade de terapia intensiva que apresentam LRA nefrotóxica pela PmB; verificar a prevalência da LRA nefrotóxica pela PmB de pacientes  em 
unidade de terapia intensiva; identificar os índices de morbidade e mortalidade da LRA nefrotóxica pela PmB de  pacientes em unidade de terapia 
intensiva; e realizar uma comparação entre os critérios de classificação RIFLE, AKIN e KDIGO para o estadiamento da LRA secundária a PmB de 
pacientes em unidade de terapia intensiva. Este projeto justifica-se pela importância da realização de um estudo restrospectivo que possibilite mapear 
e caracterizar o perfil epidemiológico atual em que estão associadas a PmB e a LRA, além de comparar três classificações para estadiamento da LRA, de 
forma a identificar o que seria o mais refinado para definição  diagnóstica mais precoce, viabilizando intervenções específicas e multiprofissionais para 
os diferentes estágios desta disfunção renal, além de capacitar o aluno para realização de uma sistematização de assistência de enfermagem segura ao 
paciente.  Já a metodologia consiste em estudo clínico-epidemiológico, descritivo, quantitativo e de corte retrospectivo. A amostra será por 
conveniência, não probabilística, a partir de prontuários médicos dos pacientes atendidos na UTI de um hospital de urgência de Teresina, nos anos de 
2017 e 2018. Serão incluídos prontuários de pacientes que estiveram em regime de internação em UTI; pacientes que apresentaram função renal 
prévia normal de acordo com o RIFLE, AKIN e KDIGO; e pacientes que estiveram em uso de PmB. Os dados serão inseridos em banco Excel para 
posterior análise estatística. Será realizado o teste de Correlação de Pearson entre as variáveis estudadas visando responder qual marcador de função 
renal foi mais preditivo de eventos mórbidos relacionados ao uso da PmB.

E-mail: neiva.luciana@estacio.br

Aluno: Wendel Marcos Alves Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Título COMPARAÇÃO DOS ÍNDICES DE INFECÇÃO HOSPITALAR APÓS IMPLANTAÇÃO DE PROTOCOLOS BASEADOS EM EVIDENCIAS 

Docente orientador: LIDYANE RODRIGUES OLIVEIRA SANTOS

RESUMO
A segurança do paciente é considerada um problema de saúde pública no Brasil e no mundo, segundo dados corroborados pela OMS, os efeitos 
adversos relacionados a uma assistência negligente aumenta o tempo de internação, contribuindo para o aumento de números de casos de infecção 
hospitalar, 14 em cada 100 paciente, sofrem algum tipo de negligência, gerando as infecções relacionadas a assistência à saúde, dentre quais 83% 
poderiam ter sidos evitados e 30% levaram a óbito (IBSP, 2018). É fundamental trazer para o centro das discussões, o conceito e a importância da 
segurança do paciente, enfatizando os riscos que podem impactar diretamente a saúde.  A sociedade, governo, hospitais, profissionais da área da 
saúde podem se beneficiar, com a implantação dos protocolos básicos, para diminuição de riscos. A sociedade se beneficia com a diminuição de tempo 
de internação, por eventos adversos, os hospitais reduzem os agravamentos, e gastos com tratamentos evitáveis, e o governo reduz drasticamente 
gastos. Negar a importância do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), com suas diretrizes, é retardar ações significativas de assistência 
ao paciente, comprometendo recursos financeiros e ocasionando o agravamento de riscos, que podem ser evitados com ações sistemáticas. Desta 
forma, como justificativa, torna-se fulcral uma análise do consolidado de dados institucionais com vistas a comparar os números de infecção para 
fundamentar a padronização de protocolos em âmbitos hospitalares e disseminar experiências exitosas para melhoria da qualidade da segurança do 
paciente. A imersão do aluno no campo de prática identificando os indicadores que auxiliam na melhoria do cuidado ao paciente é de suma relevância 
para sua formação como enfermeiro, visto que fortalecerá sua prática no que tange a conhecer aspectos culturais aliados a normativas vigentes e 
implementar protocolos para que sua atuação seja embasada em conhecimento baseado em evidencias. Assim, comparar esses índices permitem uma 
análise ampliada da prática hospitalar para formação do enfermeiro. Comparar os índices de infecção relacionada a assistência à saúde após a 
implantação de protocolos baseados em evidencias corresponde aos objetivos propostos. Quanto ao recorte metodológico, trata-se de um estudo do 
tipo retrospectivo, transversal, descritivo, analítico de abordagem quantitativa, do tipo documental. Espera-se que o a consolidação deste trabalho 
amplie a visão dos alunos quanto a sua atuação para que os mesmos possam iniciar sua pratica com uma abordagem crítica e fundamentada em dados 
e aspectos culturais.

E-mail: lidyane.santos@estacio.br
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Título CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA NA PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM
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Docente orientador: HÉLIDA LESSA DE ARAGÃO CARDOSO

RESUMO
O câncer é considerado um problema de saúde pública mundial. Todavia, a neoplasia na infância é algo desafiador que vai desde o diagnóstico até a 
cura ou a impossibilidade desta. Sendo assim, a assistência em oncologia necessita de um tratamento humanizado que ofereça para o paciente melhor 
qualidade de vida através da prevenção e alivio do sofrimento imposto pela doença. Segundo algumas pesquisas norteadoras do presente trabalho, no 
Brasil, como em países desenvolvidos, o câncer já representa a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, em 
todas as regiões do país. Consoante o Protocolo de Diagnóstico Precoce do Câncer Pediátrico, do Ministério da Saúde (2017), diferente do câncer que 
se origina em adultos, as células cancerígenas que acometem crianças e adolescentes são caracterizadas por rápido crescimento e maior capacidade 
de invasão de tecidos adjacentes, por isso, o diagnóstico deve ser precocemente realizado para dar início ao tratamento de forma mais rápida e com 
possível solução de cura.  A identificação precoce dos sinais e sintomas desses tumores, levando em consideração que quanto mais cedo houver a 
confirmação do diagnóstico maior a oportunidade de se promover uma melhor qualidade de vida ao paciente. Eis a justifica da presente pesquisa. 
Tem-se como objetivo descrever a percepção dos acadêmicos de enfermagem nos cuidados prestados na oncologia pediátrica. Quanto ao recorte 
metodológico, trata-se de pesquisa descritiva de natureza qualitativa a ser realizada por acadêmicos de enfermagem do 5° período de uma Instituição 
de Ensino Superior Privada de Teresina-PI, que já obtiveram o seu primeiro contato no campo de estágio. Para análise da pesquisa serão aplicados 
questionários para os alunos que estão cursando o 4° período de enfermagem que ainda não vivenciaram a experiência do campo de estágio e os 
alunos do 9° período de enfermagem que já obtiveram a experiência do campo de estágio. Após a resolução dos questionários serão vistas, 
comparadas e analisadas as perspectivas dos acadêmicos de enfermagem a respeito dos cuidados na onco-pediatria e o conhecimento dos mesmos. 
De acordo com os resultados da pesquisa iremos analisar e verificar o grau de conhecimento transmitido e adquirido pelos acadêmicos através de suas 
respostas para que possamos ter uma visão mais ampla de como a assistência no âmbito hospitalar é vista pelos acadêmicos de enfermagem, 
corroborando ao oferecimento de uma assistência de qualidade e humanizada aos nossos pacientes.
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Aluno: Liana Cavalcante Mendes Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Anna Thereza Ribeiro Pindaiba Moura Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
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Título ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DE SÓDIO EM MOLHOS DE TOMATE EM RELAÇÃO À INGESTAÕ DIETÉTICA DE REFERÊNCIA

Docente orientador: ROCILDA CLEIDE BONFIN DE SABÓIA

RESUMO
Presente na maioria dos alimentos industrializados, muitas vezes em quantidades elevadas, o sódio acaba se tornando um dos micronutrientes mais 
ingeridos pela população atual, uma vez que a alimentação desta está cada vez mais voltada ao consumo dessa categoria de alimentos. Existe uma 
recomendação diária preconizada pela Organização Mundial da Saúde -OMS de cloreto de sódio (NaCl), que serve de referência à ingestão dietética e 
base da presente pesquisa, sendo referido sal a fonte com maior teor de sódio. Em contrapartida, o consumo atual do mineral pela população no Brasil 
é grande, tendo em vista que os alimentos processados e ultra processados tem uma grande influência no consumo alimentar atual. De acordo com o 
IBGE, hoje, o Brasil é o nono maior produtor de tomate do mundo voltado à produção industrial, objetivando a fabricação de diversos produtos 
derivados do mesmo como extratos e molhos. Por ser um alimento industrializado de alto consumo alimentar, além de ser o responsável por 
problemas de saúde pública como a hipertensão arterial sistêmica (HAS), o estudo tem como objetivo alertar a população sobre o consumo de sódio 
presentes nos molhos de tomate industrializado e que os mesmos não excedam a ingestão diária de sódio. Os objetivos traçados no presente estudo 
tem como coadunam-se em analisar, e comparar o teor de sódio em molho de tomate de diferentes marcas em relação a ingestão dietética de 
referência bem como, também, verificar se os rótulos estão em conformidades como determinam a Resolução RDC n° 259, de 20 de setembro de 
2002. A metodologia utilizada funda-se em um estudo transversal, analítico e observacional onde será analisado a quantidade de sódio em molhos de 
tomate de determinadas marcar na cidade de Teresina. As marcas serão analisadas pelos pesquisadores nas gôndolas do supermercado, onde será 
preenchido um questionário com o nome da marca, o teor de sódio e a verificação de conformidades do rótulo de acordo com a Resolução RDC n° 259, 
de 20 de setembro de 2002.

E-mail: rocildanutricionista@gmail.com
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Título DETERMINAÇÃO DOS TEORES DE MICRONUTRIENTES EM RÓTULOS DE ALIMENTOS PROCESSADOS INDUSTRIALMENTE

Docente orientador: FRANCÍLIO DE CARVALHO OLIVEIRA

RESUMO
As informações contidas nos rótulos alimentares são fundamentais para o consumidor, pois permitem a seleção de uma alimentação balanceada e 
saudável visando orientar adequadamente o consumidor sobre a qualidade e quantidade dos componentes nutricionais encontrados, destacando o 
papel da alimentação equilibrada que é de grande importância na promoção da saúde, prevenção e tratamento de doenças. Sabendo da importância 
dos rótulos nutricionais para a orientação dos consumidores em termos de quantidade e qualidade, no ano de 1999, com a criação da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ligada ao Ministério da Saúde, ficou obrigatório o uso de rotulagem nutricional em produtos industrializados 
no Brasil, cuja legislação foi baseada nas determinações da Codex Alimentarius, órgão normativo internacional de segurança e rotulagem de alimentos. 
Tudo isso justifica o presente objeto de pesquisa. Assim observar as adequações as conformidades rotulares estabelecidas por lei são fundamentais 
para garantir a população uma seguridade alimentar.  Objetiva-se quantificar os teores de minerais e vitaminas apresentados em rótulos de produtos 
industrializados. No tocante à metodologia, trata-se de uma pesquisa observacional, com abordagem quantitativa, onde serão analisados os rótulos de 
alimentos processados industrialmente, divididos em cinco classes (Embutidos, isotônicos, energéticos, cereais e biscoitos) obtidos no comércio local 
da cidade de Teresina – PI. A verificação das conformidades e não conformidades dos rótulos quanto as informações de quantificação dos 
micronutrientes serão confrontadas com as legislações em vigor pertinente aos itens analisados as quais destacam-se a Instrução normativa N° 16, de 
23 de agosto de 2005 e a Resolução RDC ANVISA/MS n° 259, de 20 de setembro de 2002 (Regulamento técnico sobre rotulagem nutricional de 
alimentos, tornando obrigatória a rotulagem nutricional). De cada grupo alimentar serão selecionadas cinco marcas (as mais comercializadas) e de 
cada marca três lotes diferentes. Todas as marcas terão sua identidade preservadas. A apresentação dos resultados será através das médias dos 
valores quantificados nos rótulos de cada micronutrientes, expressos em suas unidades de medidas para uma porção de 100g do produto. Utilizará um 
programa estatístico para verificar a significâncias dos resultados.
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Título A FORMAÇÃO DO RESIDENTE EM TERAPIA INTENSIVA PARA LIDAR COM A MORTE NO COTIDIANO DA UTI
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Docente orientador: MARINALVA DE ARAÚJO LUSTOSA

RESUMO
A morte faz parte do desenvolvimento humano e é inerente a todos os seres vivos, no entanto, na sociedade ocidental atual se configura um interdito, 
sendo evitada a todo custo. Nas instituições de saúde não tem sido diferente, principalmente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), local do hospital 
de hipermedicalização e escamoteamento da morte. Diante desse cenário, cabe refletir qual tem sido a formação do residente em terapia intensiva e 
sua preparação para lidar com a morte e morrer na contemporaneidade. Assim, o objetivo primário desse estudo é compreender como a formação do 
residente em terapia intensiva o prepara para atuar frente a situações de terminalidade, morte e luto na UTI. Para tanto, realizar-se-á uma pesquisa 
descritiva e exploratória, subsidiada em uma abordagem de cunho qualitativo que será realizada com os programas de Residência Multiprofissional em 
Terapia Intensiva no estado do Piauí e será desenvolvida em duas etapas, sendo a primeira pesquisa documental e a segunda pesquisa de campo. A 
população conta com dois programas de residência multiprofissional em Terapia Intensiva em andamento no estado. A coleta dos dados utilizará como 
fonte o Projeto Pedagógico Curricular (PPC) de cada residência. Também será realizada entrevista semiestruturada com residentes e preceptores de 
cada programa, de forma individual, caso haja o consentimento dos mesmos, utilizando como recurso um gravador. A análise dos dados será realizada 
em duas etapas: a primeira consiste na análise documental do PPC dos programas de residência por meio de averiguação dos componentes 
curriculares e contextos em que aparece a inserção da temática morte, a segunda, consiste na análise das entrevistas por meio do mapa dialógico de 
Spink (2013), através de quadros com linhas e colunas compostas pelos materiais da Transcrição Sequencial e Transcrição Integral. A pesquisa foi 
aprovada com o parecer de número 2.883.454 pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Piauí – UFPI, após autorização das 
instituições competentes. Acredita-se que por meio desse estudo será possível compreender como a formação dos intensivistas os prepara para lidar 
com a morte tão presente nesse cenário para, a partir daí, possibilitar ponderações frente às condutas a serem tomadas pelos profissionais que 
considerem a qualidade de vida e de morte para os pacientes internados.
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Título ESTUDANTES DE PSICOLOGIA NA FACULDADE ESTÁCIO E CONTEXTO SOCIOECONÔMICO

Docente orientador: MARINALVA DE ARAÚJO LUSTOSA

RESUMO
O objetivo geral delineado para este estudo consiste em traçar o perfil socioeconômico dos estudantes da Faculdade Estácio em Teresina, Piauí. 
Discorrer sobre o perfil dos estudantes de Psicologia, requer, inicialmente, um 'olhar' sobre outros espaços de ensino e aprendizagem, que de forma 
explícita ou implícita, produz condições e consequências outras, no âmbito da universidade e, em seguida, considerar diversos aspectos que permeiam 
e conformam o ensino superior. Portanto, traçar o perfil socioeconômico dos discentes, implica também em conhecer os acessos deles a bens e 
serviços, suas oportunidades educacionais e ocupacionais, seu comportamento político e social, o que demonstra a relevância desse estudo e a 
viabilidade do seu uso para a adoção de políticas de assistência estudantil, pautadas na realidade acadêmica. Dessa forma, a pesquisa se propõe a 
investigar acerca das condições socioeconômicas dos alunos da turma de psicologia da Estácio por meio de um estudo qualitativo, exploratório, 
empírico-indutivo, que utilizará como instrumento um formulário de pesquisa, desenvolvido por meio de um software da microsoft denominado 
Forms. Este questionário será encaminhado aos discentes por via eletrônica, através da rede social para os participantes. Os dados, serão analisados, 
conforme os seguintes indicadores: renda familiar (total e per capita), índices de emprego e desemprego, índices de residência com e sem a família, 
renda mensal dos estudantes (fonte), necessidade de trabalhar durante o curso (%), estado civil e número de dependentes, carência de necessidades 
básicas: moradia, alimentação, saúde, vestuário, transporte, lazer e acesso aos meios de comunicação (tipos e frequência). As análises sistemáticas, as 
interpretações e a redação do documento final da  pesquisa, deverão apresentar os múltiplos aspectos envolvendo os problemas e suas relevâncias, 
situando-os no contexto em que ocorrem.  Assim,  o relatório final  da pesquisa  deverá  ser descritivo, um retrato aproximado do fenômeno 
observado, possivelmente com dados quali-quantitativos.

E-mail: marinalva.lustosa@estacio.br

Aluno: Eliana Freire do Nascimento Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título PSICOLOGIA E INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA LIBRAS 

Docente orientador: ROSALVES PEREIRA DA SILVA JUNIOR

RESUMO
A surdez não é uma causa específica da depressão ou sofrimento psíquico, mas, existem diversos fatores relacionados a ela que podem influenciar no 
desenvolvimento desse transtorno. Fatores como, exclusão por causa da diferença, sentimento de incompreensão, solidão e abandono podem 
contribuir, causando tristeza, sentimentos de inutilidade, e de deslocamento. Esses sentimentos causados pela depressão, podem causar uma ideação 
suicida, o que ocorre em 80% dos casos. Para que haja uma comunicação estável entre paciente e profissional, é necessário que se tenha uma 
linguagem estabelecida. A linguagem é um dos fatores mais importantes para que se estabeleça o vínculo entre os envolvidos. Mas, quando um, ou 
ambos os lados não conseguem manter uma comunicação, o diálogo é diretamente afetado, o que vai comprometer a qualidade da terapia, pois é por 
meio do diálogo que o paciente expressa seus sentimentos, dores, pensamentos e ideias. A psicoterapia, no caso de pessoas com alguma dificuldade 
auditiva, necessita que haja uma outra linguagem além da oral, pois, se o paciente não for adepto dessa linguagem, não existirá vínculo com o 
profissional, então, os atendimentos à pessoas com essa especificidade são diferenciados, podendo contar com o uso da Libras somente entre 
paciente e profissional, ou, com o auxílio de um intérprete. O mais comum é que se tenha auxílio, pois a Libras ainda é uma língua pouco usada por 
ouvintes. O presente trabalho tem como tema a "Psicologia e Inclusão social por meio da Língua Brasileira de Sinais", que foi escolhido devido a sua 
importância na sociedade atual, onde cada vez mais se fala em inclusão social e integração de pessoas com necessidades especiais. A atividade laboral 
do psicólogo engloba a promoção e prevenção da saúde mental do indivíduo em sua integralidade, podendo atuar, dessa maneira, no enfretamento 
das barreiras para a inclusão desse público-alvo; eis, portanto, a justificativa. Assim, o objetivo do trabalho é construir uma revisão integrativa sobre 
psicologia e a inclusão social de pessoas por meio da Língua Brasileira de Sinais, observando as seguintes etapas: identificação do tema e formulação 
da questão de pesquisa, elaboração dos critérios de inclusão e exclusão de artigos, construção de instrumento para coleta de dados relevantes dos 
artigos encontrados, avaliação e análise dos artigos selecionados na pesquisa, interpretação e discussão dos resultados obtidos e apresentação da 
revisão. A revisão integrativa, como caminho metodológico, permitirá a síntese de conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de 
estudos significativos na prática, tornando-se um elemento pertinente na construção do conhecimento científico.

E-mail: rosalves.junior@estacio.br

Aluno: Janayna Sousa Costa Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Ciência da Computação

Título INTERFACE HUMANO-MÁQUINA PARA TRADUÇÃO DE CONTEÚDOS  DIGITAIS 
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Docente orientador: CARLEANDRO DE OLIVEIRA NOLÊTO

RESUMO
O cenário atual inclusivo de pessoas com deficiência visual ainda é muito pouco explorado, apesar do grande número dessas pessoas buscando 
autonomia e condições de vida melhores, por causa de suas deficiências, esses indivíduos têm limitados seus direitos básicos como cidadão. Por 
exemplo, a educação é prejudicada pela dificuldade de lhes proporcionar acesso a todo o material escrito ou digital disponível. Tendo em vista todo o 
contexto citado, fica claro a importância de iniciativas tecnológicas que auxiliam na independência e educação, a fim de facilitar a inserção dessas 
pessoas no cotidiano.  O propósito deste trabalho é incluir os invisuais no mundo da leitura com auxílio da Tecnologia Assistiva (TA) utilizando uma 
plataforma (software/hardware) que permita o usuário ler conteúdos digitais em braile o que justifica a presente proposta. O programa será 
responsável por captar a informação dos textos, fazer a conversão e mandar sinais para um dispositivo físico que erguerá os pinos dinamicamente de 
forma que seja possível compreender a mensagem utilizando o tato, aproximando-as de todo acervo atual de conteúdo. Portanto, o presente projeto 
visa a criação de um software capaz de traduzir textos digitais no formato convencional, para sinais que serão convertidos em braile e exibidos no 
dispositivo físico, para que seja possível fazer a leitura normalmente. O conhecimento e a avaliação da qualidade de vida de pessoas com deficiência 
visual são importantes e poderão auxiliar na elaboração de intervenções para garantir o acesso a inclusão digital. O trabalho irá abordar desde a 
concepção da interface e organização do software responsável pela visualização e conversão dos textos digitais, quanto da parte de planejamento e 
arquitetura do hardware que irá de fato apresentar o resultado em braile para o usuário da forma mais intuitiva e eficiente possível. A metodologia a 
ser utilizada consiste em estudos de pesquisas sobre os sistemas e outros softwares e Tecnologias Assistivas para DVs, também ocorrerá estudos a 
respeito de componentes necessários para elaboração do dispositivo físico, serão feitas comparações entre outros softwares e dispositivos além de 
especificar as funcionalidades do software e hardware propostos pelo projeto desenvolvimentista e de criação.

E-mail: carleandro.noleto@estacio.br

Aluno: Leandro Michel Forte Barbosa de Meneses Curso do aluno: Ciência da Computação Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Daniel Italo Abreu dos Santos Curso do aluno: Ciência da Computação Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Genielson Leal dos Santos Curso do aluno: Ciência da Computação Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Marcelo Henrique da Silva Sousa Curso do aluno: Ciência da Computação Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título A HISTÓRIA DA SEXUALIDADE E SEUS IMPACTOS NO DIREITO

Docente orientador: Isabella Christina da Mota Bolfarini

RESUMO
Hoje, pensar a sexualidade humana implica a necessidade de se refletir sobre a dicotomia entre o ser masculino e o ser feminino. Tal diferenciação 
implica uma escolha que é imposta desde muito cedo ao indivíduo. Os nós que podem surgir desse processo iniciam-se quando a escolha social do 
gênero não se equipara à escolha individual e subjetiva que cada ser pode e faz sobre si mesmo. Muitas vezes, os padrões sociais estabelecidos como 
correto ou saudável acaba interferindo diretamente na vivência e no processo de autoaprendizagem do indivíduo enquanto sujeito de direitos. Nesse 
cenário, entende-se pela importância de se refletir sobre a sexualidade a partir de seu caráter histórico e cultural, já que são muitos (e diferentes), os 
obstáculos enfrentados para a garantia da liberdade individual e igualdade de todos na lei e pela lei. Analisar a sexualidade a partir da ótica histórica é 
fundamental para se entender como o direito, enquanto fato social, consegue acompanhar as mudanças ocorridas e vivenciadas no e pelo indivíduo, 
nas formas como ele se relaciona, interage e se identifica subjetivamente e socialmente. É certo que alguns temas, como o da sexualidade, acabam 
sofrendo mudanças significativas em suas vivências com o passar do tempo, enquanto outros, mantêm certo padrão em sua experimentação 
cotidiana. Ao se observar a forma como a sexualidade vem sendo tratada pelo direito, sobretudo, em relação às recentes (última década), alterações 
normativas no direito brasileiro, é importante ater-se ao fato que a proteção formal do indivíduo ainda não garante sua plena proteção material, já 
que ainda são muitos os casos de violência física e moral em relação às questões de gênero. Nesse sentido, entende-se pela importância de se 
desenvolver a presente proposta, de forma a se identificar e diagnosticar o “estado da arte” em que se encontra o amparo jurídico ao indivíduo em 
relação ao tema da sexualidade. Para que isso seja possível, este projeto de pesquisa visa dividir-se em três partes procedimentais de extrema 
importância no tocante ao tema analisado. Primeiramente, pensa-se na necessidade de se entender o conceito de sexualidade e gênero e seu 
processo de construção histórica. Concomitantemente a isso, busca-se estabelecer uma linha do tempo das normas brasileiras (e possíveis tratados 
internacionais ratificados pelo país), que abordam essa questão. Finalmente, buscar-se-á entender o nível de eficácia normativa e social de tais 
normas, a partir da análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a esse respeito. Quanto ao objetivo desta pesquisa, ela terá caráter 
descritivo e quanto aos procedimentos aplicados, ela será uma pesquisa de base documental e bibliográfica com emprego do método de análise 
histórico.

E-mail: isabolfarini@hotmail.com

Aluno: Ângela Maria Rosseto Sencio Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Cibele Cristiane Guerra Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Brenda de Andrade Rodrigues Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Patrícia Domingues Pires Bouças Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título A MEDIAÇÃO E O ACESSO À JUSTIÇA NO DIREITO DAS FAMÍLIAS

Docente orientador: José Ricardo Suter

RESUMO
Esta pesquisa versa sobre a mediação e o acesso à justiça no direito das famílias, os valores constitucionais e a mudança de paradigmas no novo 
cenário processual contemporâneo. Ganham destaque os novos formatos familiares e seus aspectos polêmicos, bem como os aspectos materiais e 
processuais das ações de família, como a recente decisão sobre a sucessão do cônjuge e companheiro. O presente estudo pretende observar e discutir 
a aplicação da mediação nas peculiaridades das ações atinentes ao direito das famílias no novo cenário processual nacional, cujos conflitos originários 
compreendem aspecto mais pessoal, emocional e psicológico. A par disso, a constituição federal, em seu artigo 226, garante a especial proteção da 
família, decorrendo a necessidade de se adequar os mecanismos de resolução de conflito, notadamente a mediação, técnica de gestão democrática 
não adversarial, de cunho educativo, autônomo e comunicativo que possibilita aos envolvidos elaborarem soluções para satisfazer seus interesses 
comuns, contribuindo assim para a preservação da relação familiar entre eles e para a democratização na gestão e resolução de conflitos. Nesse 
diapasão, o legislador buscou inserir, no código de processo civil de 2015, disposições especiais sobre as ações de família, dando ênfase na solução 
consensual. O escopo primordial da lei processual é concretizar o acesso à justiça em todas as suas acepções, garantindo um espaço que favoreça a 
busca de uma solução justa e efetiva. O direito de família representa uma das matérias mais demandadas perante o poder judiciário brasileiro, 
demonstrando a intensa litigiosidade familiar e a relevância de promover debates sobre os obstáculos e soluções ao acesso à justiça, que terá um 
impacto social e econômico. A modalidade de pesquisa a ser adotada neste projeto é a explicativa através do método dedutivo, tendo empregado 
como forma de pesquisa o levantamento bibliográfico, tendo em vista o estudo a partir de pesquisa e fichamentos em fontes bibliográficas pertinentes 
ao assunto tratado. Também será adotado o procedimento de análise crítica da jurisprudência pátria acerca do tema. Por fim, a expectativa de 
resultados obtidos com a pesquisa é demonstrar as particularidades para assegurar o acesso à justiça no direito das famílias, com o fim de promover a 
mais efetiva pacificação dos conflitos e reestabelecimento ou manutenção de laços, com contribuições para a ciência jurídica e para a própria 
sociedade.

E-mail: ricardosuter@gmail.com

Aluno: Angélica Aparecida Simão Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Aluno: Poliana da Silva Aguiar Silvestre Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: João Pedro Soares de Arruda dos Reis Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Juliana Cristina Geronimo Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título MEDIDAS JURÍDICAS PARA REPARAÇÃO DO SOFRIMENTO HUMANO: ESTUDO DE CASO DAS SENTENÇAS DA CORTE INTERAMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Docente orientador: Isabella Christina da Mota Bolfarini

RESUMO
O presente projeto tem como finalidade o desenvolvimento de uma análise aprofundada que identifique como a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos e o Supremo Tribunal Federal do Brasil entendem e consideram (em suas normas e decisões), o sofrimento humano. Para poder realizar essa 
pesquisa, será necessário diagnosticar a forma com que esses órgãos jurisdicionais vêm abordando (de forma preventiva e repressiva), a violência 
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física e moral que resulta no sofrimento, dor e angústia das vítimas concretas e potenciais. A metodologia escolhida para a realização desse projeto é a 
de estudo de casos, que será complementada pela metodologia de análise de arquivos. Além de se ter em conta que a escolha dessa metodologia já é, 
por si só, algo inovador no âmbito das pesquisas em Direito, vale lembrar que o presente estudo se justifica também pelo imperativo de se entender a 
dimensão e os critérios que as ciências jurídicas utilizam para tratar, definir e considerar o sofrimento humano, a angústia e a dor (nos âmbitos físico e 
psíquico). Ainda assim, é importante ressaltar a necessidade de aprimoramento nesse ramo do Direito (Direito Internacional dos Direitos Humanos), 
cuja disciplina será ofertada na modalidade optativa e à distância no curso de Direito da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos, SP. O problema central 
que se visa solucionar é o seguinte: o que o direito entende por sofrimento e dor? Desse primeiro problema surgem duas outras questões secundárias 
(mas não menos importantes), quais sejam: quais os parâmetros normativos para a definição, diagnóstico e enfrentamento do sofrimento? Quais os 
impactos desses parâmetros normativos no momento de se definir uma sentença que implemente medidas de reparação de danos físicos e psíquicos? 
Para poder responder a tais questionamentos, decidiu-se pela importância de se desenvolver este projeto de pesquisa junto ao corpo discente do 
curso de Direito da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos. É importante ressaltar que, embora a unidade de análise escolhida esteja focada no conjunto 
de sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, proferidas prioritariamente entre os anos de 2016 e 2019, 
o problema que se visa solucionar ultrapassa a simples análise jurídica de normas e sentenças, já que parte do entendimento de aspectos psicológicos 
que orientam a análise da dor e do sofrimento humanos. Levando em consideração essas informações preliminares, passamos a discorrer mais 
amplamente sobre os demais elementos do projeto.

Aluno: Daniel Rogerio Rosa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Letícia Maria Atanazio Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Aluno: Silvana Zanforlin da Silva Gaudencio Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE PILARES DE CONCRETO ARMADO COM FUROS E ESPAÇOS VAZIOS SUBMETIDOS A COMPRESSÃO

Docente orientador: Víctor Zômpero Ortolan

RESUMO
Furar estruturas de concreto armado, com qualquer finalidade, se mostra extremamente perigoso, sejam furos para atravessar qualquer tipo de 
material elétrico, hidráulico ou ampliações da edificação. Quando nos referimos aos pilares, qualquer furo ou área não preenchida pelo concreto 
ocasiona diversos problemas, a perda de seção diminui a área de concreto e pode ocasionar o descobrimento da armadura e o colapso da estrutura, 
seja ele instantâneo ou não, comprometendo a ocupação da mesma. O objetivo deste projeto é estudar os pilares de concreto armado submetidos a 
compressão, através de ensaios de compressão, realizados com prensa manual, em diferentes corpos de provas, com traços diferentes de concreto e 
encontrar a perda de resistência do concreto causada por furos e problemas na execução da peça estrutural, representados pelos corpos de prova 
furados e com vazios. Usaremos como parâmetro para os estudos as normas ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de Estruturas de Concreto e ABNT NBR 
5738:2015 – Concreto - Procedimento para moldagem de corpos de prova. O projeto será dividido em algumas etapas, partindo de extensa revisão 
bibliográfica, planejamento do projeto, levantamento e aquisição dos materiais necessários, confecção e preparação dos corpos de prova, 
rompimento, composição de relatórios e cálculos, os quais analisarão as perdas de resistência relacionadas a perda de seção, seja pelos furos ou vazios 
e conclusão. O tema se mostra extremamente relevante, analisando que a grande maioria dos pilares de concreto armado trabalham comprimidos. 
Quando um pilar submetido a compressão é furado, ele apresenta considerável perda de resistência à compressão (fck), já um pilar tracionado, não 
apresenta tantos problemas, pois o concreto, quando analisamos sua resistência a tração, possui apenas 10% da resistência à compressão. Quando o 
pilar é tracionado, o responsável por resistir a grande parte dos esforços é o aço, o qual é específico para concreto armado, portanto, quando furado, o 
pilar tracionado apresenta resultados amenos, pois o aço continua resistindo a tração, sem alteração alguma, a menos que o furo atinja o cobrimento 
da peça ou danifique a armadura. Como resultado, é esperada uma grande perda de resistência a compressão, o que torna o pilar perigoso, podendo 
ultrapassar o Estado Limite Último a qualquer momento, sem qualquer sinal de patologia aparente, levando a estrutura ao colapso.

E-mail: victor_zompero@hotmail.com

Aluno: Isabella Maciel Da Silva Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Drieli Rodrigues Da Silva Lourenço Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título EFEITO AGUDO DA LIBERAÇÃO MIOFASCIAL NO DESEMPENHO MOTOR DE HOMENS TREINADOS

Docente orientador: Débora Alves Guariglia

RESUMO
A liberação miofascial (LMF) é uma técnica que tem como objetivo encontrar o “ponto gatilho”, pontos de dor, pequenas lesões ou encurtamentos nas 
fáscias (membrana que envolve o músculo) no indivíduo. A ideia é que se faça a liberação para devolver o comprimento natural ou normal da fáscia ou 
do músculo. Muito utilizada na fisioterapia para fins clínicos, e recentemente tem sido adotada com estratégia para melhoria do desempenho de 
atletas e praticantes de atividade física. Alguns estudos na literatura demonstram que essa prática proporciona os mesmos benefícios que o 
alongamento realizado de forma aguda. No entanto, poucas investigações avaliaram o desempenho motor, como força e potência muscular. Dessa 
forma, o objetivo do presente estudo será avaliar o efeito agudo da LMF no desempenho motor de homens treinados. Para tanto, serão voluntários 25 
homens que praticam treinamento com pesos a mais de 1 ano, entre 18 a 35 anos. Todos eles serão informados sobre o objetivo da pesquisa e 
assinarão um TCLE, sendo esse projeto já aprovado pelo comitê de ética e pesquisa de seres humanos (nº do parecer: 3.381.390 – CAAE: 
14278219.7.0000.5496). As coletas serão realizadas em 5 dias distintos. No 1º dia os voluntários realizarão a familiarização do teste de 1RM no 
exercício de supino, nos 2 próximos encontros os voluntários realizarão novamente o teste de 1RM com e sem LMF prévia. E com o valor do teste de 
1RM da primeira sessão será determinada uma carga de 75% de 1RM para a realização de 2 testes de fadiga em dias diferentes. Novamente um dos 
testes de fadiga será feito com LMF prévia e o outro sem qualquer aquecimento. As comparações entre os testes serão feitas por meio do teste t para 
medidas repetidas ou ANOVA one way, ou pelos respectivos testes não paramétricos. Espera-se como resultados desse estudo entender melhor os 
efeitos dessa prática da LMF que tem sido realizada atualmente em praticantes de musculação e atletas de alto rendimento, porém sem um 
embasamento científico dos reais efeitos e consequências do desempenho motor.

E-mail: debora.guariglia@estacio.br

Aluno: Murilo Henrique Ribeiro Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário

Título NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA, QUALIDADE DE VIDA, PERFIL PSICOLÓGICO E PSICOMOTOR DE CRIANÇAS
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Docente orientador: Mara Laiz Damasceno Antunes

RESUMO
Com o avançar dos anos, tem se observado modificações no estilo de vida de todas as faixas etárias em função do processo de urbanização, o que 
consequentemente contribuiu para o aumento do número de pessoas sedentárias, principalmente na infância onde se tem uma grande influência na 
parte motora e social. Atualmente as crianças tem contato com a tecnologia muito cedo e isso tem surtido efeitos negativos sobre o desenvolvimento, 
uma vez que as brincadeiras de pega-pega, esconde-esconde, jogar bola, pular amarelinha, etc. já não são tão habituais quanto antigamente. Além do 
mais, o uso excessivo de aparelhos eletrônicos pode estar atrelado à sérios riscos para a saúde mental e social de crianças, visto que, em situações 
onde há o impedimento do uso da tecnologia, quadros de ansiedade e agressividade podem ser observados. Em função disso, é crucial que os 
professores de Educação Física escolar e aqueles que se dedicam a iniciação esportiva em diferentes modalidades estejam cientes e preparados para 
lidar com esses novos obstáculos e consigam atingir seus objetivos com o incentivo à prática e participação nas atividades e brincadeiras que 
promovem o movimento corporal e a interação social e consequentemente garantam com que crianças apresentem condições motoras, psicológicas e 
sociais satisfatórias. Neste sentido, este estudo pretende traçar o perfil do nível de atividade física, a qualidade de vida, desenvolvimento psicomotor e 
características psicológicas de crianças, correlacionar as variáveis e comparar entre os sexos. Dentre os objetivos específicos pretende: Analisar a 
relação entre nível de atividade física, aptidão física, desenvolvimento e coordenação motora com características comportamentais em relação ao uso 
de tecnologias, qualidade de vida e variáveis psicológicas (ansiedade, estresse, percepção de competência); e comparar as variáveis analisadas entre o 
grupo de escolares que realizam exclusivamente as aulas de Educação Física Escolar e aqueles que adicionalmente pertencem à grupos de práticas 
esportivas sistematizadas em diferentes modalidades. O estudo se caracteriza como do tipo descritivo-correlacional, e para a obtenção dos resultados 
pretende-se avaliar cerca de 200 crianças de ambos os sexos entre 7 e 12 anos matriculados no ensino fundamental I de escolas públicas e os 
pertencentes a grupos de treinamentos de modalidades esportivas no Município de Ourinhos-SP e região. Para isso, serão aplicados testes físicos e 
motores conceituados na área, bem como, questionários que atendam a identificação das variáveis determinadas no presente estudo. Para tanto será 
solicitada a autorização dos responsáveis pelas instituições e os responsáveis legais das crianças, mediante a assinatura do termo de consentimento 
livre e esclarecido. Em seguida as informações resultantes dos testes motores e questionários serão tabuladas e analisadas pelo Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS) 20.0 no qual se aplicará testes estatísticos considerando significância estatística de p<0,05. Os resultados esperados são de 
que o envolvimento em práticas esportivas extraescolares estará relacionado a melhores índices de qualidade de vida, aptidão física, percepção de 
competência, menor tempo de envolvimento com aparelhos tecnológicos e menores índices de ansiedade e estresse.

E-mail: mara.damasceno@estacio.br

Aluno: Felipe Mendes de Almeida Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Luiz Gustavo da Silva Sertori Curso do aluno: Educação Física - Licenciatura Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Tiago Muniz Machado Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Mariane Domingos de Campos Curso do aluno: Educação Física - Licenciatura Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título ATENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA SAÚDE DO TRABALHADOR

Docente orientador: Theda Manetta da Cunha Suter

RESUMO
O presente projeto apresenta uma proposta programa de extensão-pesquisa universitária de intervenção fisioterapêutica na saúde do trabalhador, 
ressalta a importância da atuação da Fisioterapia no trabalho e na equipe de saúde das empresas. Justificativa: O transtorno na saúde do trabalhador 
aumenta o absenteísmo e saídas provisórias dos funcionários, além disso gera gastos relevantes para o empregador. A atuação fisioterapêutica 
preventiva no ambiente de trabalho tem se destacado e visa prevenir e atuar nas alterações físicas, funcionais próprias da atividade laboral, 
estimulando o engajamento do trabalhador na atenção a própria saúde. Apesar dos vários indicadores que apontam maior longevidade da população 
trabalhadora e a sua maior permanência no mercado de trabalho, existe uma realidade sobre a saúde do trabalhador que a epidemiologia não alcança, 
seja por não assumir a dimensão requerida como um grave problema de saúde pública ou por outro motivo. Dessa forma, justifica-se esta pesquisa-
ação no campo da saúde do trabalhador. Objetivo: Este projeto tem como objetivo verificar, prevenir e atuar nas alterações físicas e funcionais 
próprias da atividade laboral. Além de possibilitar levantamento de dados de pesquisas que possam contribuir com informações acerca da influência 
da atuação fisioterapêutica na saúde do trabalhador sobre sono, estresse e qualidade de vida no trabalho, capacidade funcional para o trabalho, dores 
musculares, humor e espiritualidade. Método: O presente estudo trata-se de um projeto de pesquisa-extensão universitária, cujo delineamento se 
enquadra como um estudo de caso experimental quantitativo. As atividades propostas serão realizadas com os trabalhadores dos locais de estágio 
obrigatório do curso de fisioterapia da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos e têm previsão de duração de 10 a 15 minutos. Será aplicado o seguinte 
protocolo: verificação de sinais vitais e fisiológicos, identificação de quadros dolorosos, orientações e a realização de aquecimento, alongamentos e 
exercícios específicos de fortalecimento muscular (região cervical, abdominal e panturrilha). As variáveis a serem coletadas e analisadas serão 
coletadas por meio dos seguintes instrumentos: Questionário Sociodemográfico; Escala de Sono de Epworth; Escala de Estresse no Trabalho – EET; 
Questionário de Qualidade de Vida no Trabalho - QWLQ-bref; Índice de Capacidade para o Trabalho - ICT; Questionário Nórdico de Sintomas 
Osteomusculares – QNSO; Escala de Humor de Brunel - BRUMS e a Escala de Religiosidade da Duke – DUREL. Resultados esperados: espera-se ao final 
da execução deste projeto que os trabalhadores abordados obtenham índices satisfatórios nos parâmetros avaliados e que, acima de tudo, estejam 
engajados na promoção e proteção da própria saúde.

E-mail: suter.theda@estacio.br

Aluno: Jady Souza Bertaco Lúcio Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Silvia Aparecida Velo Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luciano Oliveira Soares Silva Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Título REABILITAÇÃO VESTIBULAR NA QUALIDADE DE VIDA E VERTIGEM EM IDOSOS

Docente orientador: Marcelo Grandini Spiller

RESUMO
As disfunções do aparelho vestibular assumem particular importância, pois o aumento da idade é diretamente proporcional à presença de múltiplos 
sintomas otoneurológicos associados, tais como vertigem e tontura, perda auditiva, zumbido, alterações do equilíbrio corporal, distúrbios da marcha e 
quedas ocasionais, entre outros. A tontura é considerada um dos sintomas mais comuns em idosos. O indivíduo com sintoma de tontura, 
habitualmente relata dificuldade de concentração mental, perda de memória e fadiga. A insegurança física gerada pela tontura e pelo desequilíbrio 
pode conduzir à insegurança psíquica, irritabilidade, perda de autoconfiança, ansiedade, depressão ou pânico (KNOBEL et al., 2003). Muitos indivíduos 
com tontura restringem suas atividades cotidianas, com o intuito de reduzir o risco de quedas e evitar possíveis constrangimentos. As quedas na 
população idosa são frequentes e determinam complicações que impactam negativamente sobre a sua qualidade de vida. Podem ser consideradas 
como um marcador de início do declínio funcional ou um sintoma de uma patologia nova, em razão da perda de capacidades do corpo. Porém, as 
quedas podem ser evitadas com medidas preventivas adequadas, identificando causas e desenvolvendo métodos para reduzir sua ocorrência. Uma 
das alternativas terapêuticas para o tratamento do idoso vertiginoso é a reabilitação vestibular. Esta ferramenta tem se mostrado importante no 

E-mail: mgrandinis81@gmail.com
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tratamento do paciente com desordens do equilíbrio, melhorando a competência e o bem estar na realização de atividades cotidianas e, por 
conseguinte, sua qualidade de vida. Neste contexto, o objetivo deste estudo é analisar o efeito de um protocolo estruturado de reabilitação vestibular 
na sintomatologia de tontura e qualidade de vida de idosos. Participarão do estudo quarenta idosos de ambos os sexos. Para avaliação da qualidade de 
vida será utilizado o Dizziness Handicap Inventory - DHI e para a sintomatologia de tontura, a escala de quantificação de tontura. Como intervenção 
será utilizado um protocolo de reabilitação vestibular constituído de atividades em grupo. Para a análise dos dados, será utilizado o teste de Wilcoxon 
e teste T de Student. Para analisar a relação entre qualidade de vida e sintomatologia de tontura, o Coeficiente de Correlação de Spearman, com nível 
de significância de 5%. Espera-se que o protocolo de exercícios vestibulares proporcione melhora da sintomatologia de tontura, da qualidade de vida 
geral e dos aspectos físicos, emocionais e funcionais após a realização do programa e verificar se existe correlação entre sintomatologia de tontura e 
qualidade de vida.

Aluno: Amanda Mila Alves De Mira Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Juliana Soares Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Alessandra Lopes Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES

Aluno: Maria Eduarda Feliciano Vianna Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
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Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título RECONHECER, INVENTARIAR E PRESERVAR: CATALOGAÇÃO DOS ELEMENTOS FORMAIS DA ARQUITETURA DE VALOR PATRIMONIAL DO SÍTIO 
HISTÓRICO DE NATAL

Docente orientador: Cíntia Camila Liberalino Viegas

RESUMO
A forma urbana resultante do núcleo inicial da Cidade do Natal no século XXI, classificada atualmente como Sítio Histórico Urbano pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), é marcada por um conjunto arquitetônico de valor patrimonial heterogêneo, concentrando em uma 
mesma área exemplares de diversos estilos arquitetônicos que convivem e criam um conjunto de relevante interesse histórico (BRASIL.IPHAN, 2008). 
Da totalidade das fachadas dos edifícios localizados nas poligonais de tombamento e de entorno do Sítio Histórico de Natal – 1613 – inventariadas por 
Viegas (2018), se somarmos os edifícios descaracterizados (42,8%) aos contemporâneos (13,6%), teremos 56,4% de imóveis que perderam valor 
patrimonial, o que confirma um alto índice de descaracterização, visto que a área em meados do século XX já tinha seu tecido urbano consolidado e os 
estilos presentes naquela época eram resquícios da arquitetura colonial, neoclássica e eclética, latente em suas várias facetas, incluindo do neogótico e 
romântico ao período de transição, com algumas edificações neocoloniais, muitas protomodernas e pouquíssimas edificações modernistas (VIEGAS, 
2017); ou seja, sedimentações do período da primeira modernização, quando a arquitetura colonial começou a receber características compositivas do 
ecletismo. Assim, apenas 43,6% dos edifícios localizados na área estudada representam arquiteturas com valores patrimoniais identificáveis, que por 
sua vez, serão nossos objetos de estudo. Acreditando que um inventário dessas arquiteturas de valor patrimonial remanescentes também é uma 
forma de preservação do patrimônio cultural, o estudo se justifica pela possibilidade de transmitir às gerações presentes e futuras esse legado. O 
objetivo principal da pesquisa é contribuir para o desenvolvimento científico dos alunos de graduação em Arquitetura e Urbanismo, exercitando a 
autonomia e as reflexões críticas sobre a realidade urbana em que vivemos e trabalhando as habilidades e competências técnicas e metodológicas no 
campo da Análise Morfológica e Tipológica da Arquitetura e Urbanismo, a partir da prática de uma investigação acadêmica que se volta para um 
inventário detalhado dos elementos formais que compõem a arquitetura de valor patrimonial do Sítio Histórico de Natal. Quanto aos objetivos da 
investigação em si, pretendemos construir um banco de dados com as informações sobre a forma urbana de valor patrimonial do Sítio Histórico de 
Natal, explorando os dados históricos e iconográficos disponíveis, a morfologia do tecido urbano, as filiações estilísticas das edificações, bem como as 
simulações virtuais de possíveis resultados formais na prática das reabilitações dos bens patrimoniais estudados. A metodologia a ser empregada será 
a análise morfológica auxiliada por iconografias antigas, imagens de satélite, mapas de vários tempos históricos e um inventário detalhado para 
identificação das características formais da arquitetura de valor patrimonial remanescente no Sítio Histórico de Natal. Esperamos no final da pesquisa 
termos um rico banco de dados que nos permita sobretudo identificar o valor patrimonial da arquitetura natalense e assim contribuir para 
preservação formal e memorialística da área de estudo.

E-mail: cintia_camila@hotmail.com

Aluno: Samuel da Costa Sena Maia Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lizandra Beatriz Paiva de Lima Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Sarah Abigail Oliveira Aguiar da Silva Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Jaqueline de Araújo Marcelino Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO DOS MODELOS EXISTENTES E O IMPACTO NAS EMPRESAS PREMIADAS NA AVALIAÇÃO 
MELHORES EM GESTÃO®, PELA FNQ – FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE.

Docente orientador: Antonia Maria dos Santos Siqueira

RESUMO
Ao longo dos anos, a Pesquisa do Clima Organizacional tem sido utilizada como uma ferramenta estratégica para a melhoria e manutenção da 
satisfação dos funcionários e assim, manter a competitividade das organizações. Seu uso adequado induz a um novo estilo de gestão, focado no 
gerenciamento e cuidado com as pessoas, utilizando para isso, basicamente as dimensões que podem afetar a satisfação e bem estar das equipes, o 
que deve ser traduzida como a principal responsabilidade na agenda dos atuais líderes que conduzem empresas consideradas as Melhores em 
Gestão®, pela Fundação Nacional da Qualidade – FNQ (Tagliocolo e Araújo, 2018). Neste sentido, este projeto tem como objetivo principal explorar os 
diversos modelos de pesquisa de clima organizacional utilizados pelas organizações consideradas as melhores em gestão, pela FNQ, bem como inserir 
os alunos dos cursos de administração e Tecnólogo em Recursos Humanos no universo da produção científica. Para tanto, como base teórica, serão 
abordados os principais conceitos e modelos de Pesquisa de Clima Organizacional, considerações sobre qualidade e avaliação Melhores em Gestão® e 
as empresas premiadas dos últimos três anos. Observa-se pelo reconhecimento externo recebido, pela Fundação Nacional da Qualidade, concedido 
anualmente às organizações que apresentam um continuo e elevado desempenho, que estas empresas podem estar direcionando esforços para 
desenvolver praticas eficazes de gestão do clima organizacional com constância de propósitos, considerando suas peculiaridades e o perfil de suas 
equipes. Este fato remete a hipótese de que podem existir modelos e métodos diferentes sendo utilizados no ambiente organizacional que contribuem 
para que estas empresas sejam consideradas ilhas de excelência. Assim, este estudo se mostra importante, pois a adoção de um modelo eficaz de 
pesquisa de clima é um dos requisitos importantes para ajudar na manutenção de um alto desempenho das pessoas e assim contribuir para manter a 
competitividade, além disso, ajuda ainda as organizações refletirem melhor em relação ao rol de praticas e modelos de gestão do clima mais utilizados, 
o que, consequentemente, poderá melhorar seus índices de produtividade, satisfação junto aos clientes internos e externos, entre outras práticas de 
gestão voltadas para a satisfação de todos os seus stakeholders. Como metodologia para atingir aos objetivos propostos, além da pesquisa 
bibliográfica, será realizada uma pesquisa descritiva e documental, envolvendo estas empresas vencedoras e/ou finalistas, que adotam a prática de 
Pesquisa do Clima na gestão de pessoas, utilizando para isso os Relatórios de Gestão dos últimos anos, disponibilizados pela FNQ. Espera-se com este 
estudo, mostrar a evolução e os modelos de pesquisa de clima adotados pelas empresas pesquisadas e o impacto no desempenho destas 
organizações.

E-mail: antoniasiqueira2902@hotmail.com
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Aluno: Gabriella Raissa dos Santos Araújo Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título O LÚDICO, A EDUCAÇÃO E A CULTURA DE MOVIMENTO: CENAS DA EXPRESSIVIDADE CORPORAL DO/NO CINEMA

Docente orientador: Emanuelle Justino dos Santos

RESUMO
Uma das necessidades educativas mais evidentes, na contemporaneidade, se refere ao fato de que a educação precisa considerar o corpo como 
sujeito de suas ações e criador de sua existência. Os dispositivos normalizadores precisam ser flexibilizados para que o corpo tenha a possibilidade de 
transgredir regras, demonstrar seus sentimentos, experimentar situações lúdicas, culturais e estéticas. Isso porque o envolvimento com a dimensão 
lúdica pode ser uma experiência muito eficaz de dessacralização da seriedade e das normas sociais tão bem-aceitas pela Educação. O riso é uma 
atitude diante da realidade e de toda uma concepção da subjetividade, permitindo a expressão da lógica sensível do corpo. Compactuamos com uma 
noção de corpo como carne do mundo humano. Isto é, o próprio eu, é o eu-corpo que é construção cultural, e, portanto, simbólica, para a qual a 
corporeidade emerge como expressão da existência no mundo de toda gente. O estudo busca realizar uma cartografia do sensível através da reflexão 
das nuances educativas presentes nas cenas da expressividade corporal e a cultura de movimento existentes em produções cinematográficas. Haja 
vista que a apreciação da sétima arte pode gerar múltiplas significações educativas do corpo, podendo ampliar nosso olhar sobre o sensível, o lúdico e 
a expressividade humana. O método fenomenológico se fundamenta na atitude de envolvimento com o mundo da experiência vivida, com o intuito de 
compreendê-la. Essa posição a experiência, a reflexão, a interpretação, a imputação e a compreensão de sentidos. O método consistirá na inserção e 
posterior interpretação das narrativas educativas que tratam sobre o lúdico, a expressividade, a cultura, a dança, o teatro e outras práticas da cultura 
de movimento, com o foco de extrair significações que dialoguem entre si e ampliem as noções de corpo, expressividade, lúdico, cultura e educação. 
No decorrer da investigação, serão promovidas atividades complementares na faculdade, com a intenção de abrir espaço de apreciação de filmes e 
diálogo com estudantes de graduação sobre as pesquisas construídas pelos bolsistas. A pesquisa considerará o contexto sócio cultural dos 
personagens, suas emoções, seus movimentos e expressividades. A análise consistirá na descrição e interpretação das narrativas artísticas, 
respondendo aos elementos constitutivos em um quadro interpretativo, relativo às noções estéticas e técnicas do cinema, em diálogo com os 
referenciais que dialogam com a fenomenologia. 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 uma cartografia do sensível nas várias nuances educativas da expressividade humana 
no cinema.

E-mail: emanuellejds@hotmail.com

Aluno: Judson Jodielson Santos de Souza Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Elisabete Pereira Lima Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rafaella Cristina de Lima Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Yuri Thawan dos Santos Campos Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título ALÉM DA LEI - INCLUSÃO EDUCACIONAL CURRICULAR NA CULTURA DE FORMAÇÃO AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Docente orientador: ROSANGELA LIEKO KATO

RESUMO
O presente projeto de pesquisa tem a finalidade de estudar o impacto e os resultados da implantação das leis, em especial das pessoas com 
deficiência. Será avaliado do aspecto global da legislação, o que se espera de quem necessita da lei desde logo após a sua criação. Pretende ainda, 
dimensionar o espaço existente entre a necessidade, a finalidade e o resultado, procurando demonstrar as diferenças da ideologia para “criar” e a 
praticidade de sua “aplicação”. Estudaremos o fator simbólico a qual vivemos entorno das leis, e o que deveria ser objeto de resultado caso fosse bem 
desenvolvida. Essa simetria em que se espera da necessidade de criar e o resultado simbólico que ela venha representar, será o ponto base do 
processo de análise para ao fim delimitar opções de solução. O foco é a divisão entre o que aguardava as pessoas com deficiências com a vinda de uma 
lei para sua vida e o que as leis resultaram na prática. Isso mesmo, “divisão”, problemas e dificuldades no dia a dia todo ser humano passa, porém as 
pessoas com necessidades especiais e seu congêneres estão em um patamar na vida cotidiana, muito maior de dificuldades e limitações do que as 
outras. São inúmeros os empecilhos do cotidiano onde se veem impedidas sequer de prosseguir ao trabalho ou ao lazer. Direitos tão básicos que para 
muitos não é percebido. Essas pessoas lutaram e aguardaram muito a conquista para terem seus direitos efetivados, para tanto foi necessário a 
positivação da norma para que pudessem, em tese, ter uma esperança de ver sua luta valer a pena. Exigir sua aplicabilidade frente aqueles que não os 
entendem, parece ser agora o maior obstáculo. O tema é fruto do desenvolvimento das atividades junto ao Poder Legislativo, Poder Judiciário e 
atuação dos programas e políticas públicas dos direitos das pessoas com deficiência, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. A metodologia 
adotada baseou-se na pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem dedutiva.  O presente trabalho busca, nos princípios e nas ações 
programáticas, o equilíbrio das relações intersubjetivas, seja entre Estado e indivíduo ou indivíduo e indivíduo, proporcionando-lhes o 
desenvolvimento mínimo necessário e fornecendo-lhes as condições básicas para a sua evolução como ser humano.  O desconhecimento entre os 
conflitos em que se originam a lei e a razão de sua aplicação, tanto na sociedade como na seara dos julgamentos do Tribunal de Justiça do Estado de 
Mato Grosso do Sul é a análise de maneira a demonstrar que caso as pessoas tivessem o conhecimento do que realmente originou determinada lei a 
seu favor, seria mais simples o convívio e resultado real de sua aplicação. Temos então, aquilo que muitos não percebem, o que vem ‘além da lei’, ou 
seja, o que está por traz de sua origem e aplicação. Mostrar que nada no mundo jurídico é criado apenas como forma simbólica, mais sim aplicável, 
mesmo sabendo que na prática o resultado em muitas não é o meio mais justo para as pessoas que mais necessitam de sua efetividade.

E-mail: ROSANGELALKATO@GMAL.COM

Aluno: RICHARD RANNIER GRANJEIRO MARQUES Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: ODAIR JOSÉ DE MELO Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: JOÃO PEDRO DA SIILVA CALAZANS Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título QUANDO O TRABALHO NÃO DIGNIFICA O HOMEM - HIPÓTESES DE OCORRÊNCIA DE DANO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

Docente orientador: ALINE APARECIDA DE SOUZA

RESUMO
Este projeto de iniciação científica tem o propósito de contribuir com o ensino da metodologia científica aos alunos bolsistas, bem como o tratamento 
e a análise de informações e dados referentes às principais normas e princípios do Direito do Trabalho relacionados ao objetivo principal deste projeto, 
qual seja, a identificação, análise, mapeamento e discussão a respeito de determinadas situações nas relações de trabalho que afrontam a dignidade 
do obreiro e que, consequentemente, repercutem em sua esfera moral. Situações como essas fragilizam o brocardo “o trabalho dignifica o homem”, 
pois ao invés de encontrar dignidade e empoderamento, o empregado tem seus direitos de personalidade aviltados, sendo tratado como um mero 
instrumento para a realização dos interesses do seu empregador. Isso tudo porque a subordinação do trabalhador ao seu patrão nem sempre teve 
limites claros e razoáveis, fato que redundou em muitos abusos por parte dos empregadores no decorrer da história e, infelizmente, ainda se 
apresenta na atualidade. Tanto é assim que no Relatório da Justiça em Números de 2018 (ano-base 2017), consta a informação de que das 
reclamações trabalhistas propostas neste período, os pedidos relacionados à indenização por dano moral foram o segundo assunto mais demandado 
nas ações trabalhistas daquele ano. Por conseguinte, o projeto tem por objetivo específico a elaboração de produtos científicos que discorram sobre as 
possíveis causas e consequências de circunstâncias referentes ao ambiente laboral capazes de gerar um dano moral nos trabalhadores, mormente 
quanto aos casos de assédio moral, de assédio sexual, de discriminação de gênero e de exploração do trabalho infantil, em que cada aluno participante 
deste projeto será responsável pela pesquisa quanto a um dos referidos temas. Com o intuito de se atingir os aludidos escopos, as metodologias 
adotadas serão a bibliográfica e a documental, com finalidade descritiva e exploratória da temática em questão, o que será realizado com suporte em 
livros, artigos, dissertações, teses, relatórios, dentre outros produtos científicos. Deste modo, pretende-se dar encaminhamento no estudo do tema e 
subtemas, a fim de coletar subsídios para sua análise e discussão no ambiente acadêmico e literário, haja vista o elevado número de demandas 
trabalhistas com pedido de indenização por danos morais decorrentes da relação de trabalho.

E-mail: ALINE_APSOUZA@YAHOO.COM.BR

Aluno: Maria Eduarda Lima Simões Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: GABRIELLY CELESTINO DE PAULA Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: TARCILA MARTINS FAUSTINO CEZAR Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: MATHEUS DE MOURA BRUM Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Jornalismo

Título ERRO JORNALÍSTICO, DESINFORMAÇÃO E ÉTICA: O OLHAR DOS FUTUROS COMUNICADORES                          

Docente orientador: ELISANGELA RODRIGUES DA COSTA

RESUMO
A sociedade atual marcada pela centralidade da comunicação sofre com questões muito caras à prática jornalística, que vem sendo, cada vez mais, 
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posta em dúvida, sobretudo pela proliferação de erros, pela quantidade e rapidez com que a desinformação é disseminada no ambiente digital. Neste 
contexto, a grande questão é em que medida o jornalista colabora ou sofre as consequências do processo de desvalorização do conteúdo 
informacional, e da própria função social, colocando em dúvida sua conduta ética. O erro jornalístico interage com a ética, a técnica e a qualidade da 
informação e pode ocorrer em vários momentos durante o processo do fazer jornalístico desde: apuração, edição, circulação. Mas também pode ser 
ocasionado por elementos externos, razões de fundo ideológico e até despreparo dos profissionais. A “falha jornalística” publicada necessita de 
correção e apuração para que não incorra em mais um caso de fake news aumentado à estatística da desinformação. A cobrança da responsabilidade 
sobre a publicação não deve cair apenas sobre os ombros da audiência e usuários das redes sociais, ou seja, daqueles que diretamente compartilham 
ou enviam a falsa informação. Em muitos casos, a irresponsabilidade, e até falta de preparo, também está no profissional do jornalismo, mas, muitos 
dos jornalistas atuantes ainda são estagiários e estudantes de graduação em jornalismo. É neste contexto que emergiu este projeto de iniciação 
científica, do interessem em analisar com os universitários dos cursos de comunicação, no caso, futuros jornalistas e publicitários, da Faculdade Estácio 
de Sá (FESCG), Campus TV Morena, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, entendem a importância e a necessidade social de identificar, apurar, e 
distinguir o erro jornalístico da desinformação e sobre a responsabilidade do indivíduo neste processo. O objetivo geral é compreender como os 
estudantes de comunicação pensam e quais os mecanismos e ações que utilizam na teoria e/ou prática para a distinção entre o erro jornalístico e a 
desinformação.

Aluno: FELIPE JARA GARCIA Curso do aluno: Publicidade e Propaganda Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: DIEGO MARQUES ALVES Curso do aluno: Publicidade e Propaganda Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Publicidade e Propaganda

Título A PROPOSTA DE UM GLOSSÁRIO DIGITAL SOBRE OS ESTUDOS DOS NOMES DAS ESCOLAS ESTADUAIS EM CAMPO GRANDE - MS

Docente orientador: NÁGILA KELLI PRADO SANA UTINÓI

RESUMO
Este projeto visa a contribuir com as investigações linguísticas, no que se refere ao estudo da toponímia de nomes das escolas em Campo Grande MS . 
A pesquisa centra-se na discussão desses nomes. Para tanto foi necessário resgatar dados acerca da história de Campo Grandeo  e Mato Grosso do Sul 
e os reflexos históricos e sociais da atualidade .Partindo do princípio de que os topônimos testemunham parte da história da língua, os contatos 
linguísticos e culturais entre os povos costumam ser registrados e perpetuados pelos signos toponímicos. Examinar a motivação toponímica de nomes 
de lugares classificando-os em categorias taxonômicas, físicas ou antropoculturais, e respectivas taxes (DICK, 1990), traçando o perfil toponímico 
segundo a região da cidade de Campo Grande MS. .Para tanto, serão analisados os nomes oficiais das escolas  estaduais em MS .É importante registrar 
que não se tem notícias acerca de estudos da Toponímia das escolas em MS e por intermédio disso buscamos verificar as motivações dos 
denominadores das tais entidades .Portanto, um trabalho inédito de relevância para os estudos toponímicos e que trará uma perspectiva social da 
educação sul-matogrossese, uma vez  que a criação de uma platforma digital com tais  informações  será disponibilizada como ferramenta de pesquisa 
nas escolas em MS. Portanto, este projeto propõe-se a descrever e analisar , segundo embasamentos teórico-metodológico da Toponímia concebidos 
por Dauzat (1926) e por Dick (1990; 1992; 1999; 2004) e da Antropologia Linguística na perspectiva de Duranti (2000). O corpus deste será dividido por 
setores baseados na Lista cedida pela  SED ( Secretária do Estado do estado de Mato Grosso do Sul) , o estudo contemplará a classificação taxionômica 
dos nomes, analisando o processo de motivação e formação subjacente a cada designativo e buscando identificar particularidades em termos de 
etimologia e do caráter semântico da palavra que deu origem ao topônimo, bem como suas transformações linguísticas, perante as quais tem- se a 
expectativa de encontrar ou não resquícios dos contatos linguísticos lizam-se de pano de fundo a história para o processo de nomeação. A pesquisa 
toponímica pode resgatar a importância das causas denominativas que motivam o denominador no ato da nomeação de uma localidade, comércio ou 
entidade . Esta pesquisa tem como objetivo realizar a análise toponímica dos nomes oficiais das escolas estaduais em Campo Grande MS e, por 
intermédio dessa pesquisa, resgatar a perspectiva da história do estado, as origens e evolução histórica, que são  testemunhas do desenvolvimento 
social, habitacional, econômico, histórico e cultural da terra.

E-mail: NAGILA.SANA@ESTACIO.BR

Aluno: BRUNA LAUA VAZ BRUM Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Título ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS EDUCOMUNICATIVAS (ESTUDO DE CASO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CAMPO GRANDE/MS)

Docente orientador: NÁGILA KELLI PRADO SANA UTINÓI

RESUMO
O presente trabalho pretende analisar o campo de conhecimento denominado Educomunicação e assim construir e somar a evolução processo de 
aprendizagem e protagonismo dos alunos por intermédio da integração entre os meios de comunicação e o ensino. Diante disso, o estudo buscará 
analisar a adoção de práticas educomunicativas em escolas públicas da rede Municipal na cidade de Campo Grande MS. Dessa forma temos a intenção 
de identificar os fatores que influenciam o uso das mídias na prática docente e a aproximação dessas práticas com o campo da educomunicação. A 
parte teórica no que refere ao uso de mídias no ambiente escolar nesta pesquisa transita sob a ótica da educomunicação na qual a mídia deixa de ser 
um recurso e passa a ser parte do parte do processo de aprendizagem (SOARES, 2011; CITELLI, 2004). No entanto, para este trabalho traremos dois 
pontos de atenção para inserção da educomunicação no processo de ensino e aprendizagem: a formação do docente da e as dificuldades por estes 
apresentados ao aliar a tecnologia ao uso das mídia (formação específica e infraestrutura) e o protagonismo estudantil como principal aliado no 
processo de aprendizagem no ambiente de estudo proposto. Também temos a intenção de propor e ofertas oficinas de produção de jornal, construção 
de blogs, criação de sites e elaboração de aplicativo para as notícias em tempo real, assim desenvolvendo ésquisa Tratando com o que o BNCC (2018) 
propõe como textos multimodais. O processo de envolver os alunos em atividades reais de linguagem permitem o desenvolvimento da competência 
comunicativa para a vida social e assim traz para o aluno a noção de que é impossível comunicar verbalmente a não ser por gêneros ou textos sócio 
historicamente organizados como já afirmado pelos seguintes autores (BAKHTIN, [1953] 2011; BRONCKART, [1999] 2012; MARCUSCHI, 2002). Partimos 
por intermédio das prática e análise em sala por intermédio da produção de gêneros híbridos os quais transitam pela mídia e estão inseridos no 
cotidiano do discente.

E-mail: NAGILA.SANA@ESTACIO.BR

Aluno: ANA PAULA VAZ BRUM Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA ESPECIALISTA PARA SELEÇÃO DE PESSOAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL COM BASE NA LÓGICA 
PARACONSISTENTE

Docente orientador: SANDRO GOMES RODRIGUES

RESUMO
Os Sistemas Especialistas (SE) auxiliam em tarefas de tomada de decisão e solução de problemas em uma área específica, sendo implementados em 
ambientes (shells) que possuem um motor de inferência com encadeamento para frente ou para trás. Dessa forma, este estudo tem por objetivo 
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desenvolver um sistema especialista para seleção de pessoal na construção civil com base na lógica paraconsistente, bem como identificar os fatores e 
atributos necessários para o desempenho dos cargos na área da construção civil, analisar lógicas para o tratamento de incertezas, identificar sistemas 
para realização de cálculos de incerteza baseado em lógicas não-clássicas, aplicar a lógica paraconsistente para o tratamento do grau de crença e 
descrença nas respostas de usuários em sistemas especialistas para seleção de pessoal e apresentar ao usuário uma informação mais precisa sobre o 
uso da resposta final oferecida pelo SE para seleção de pessoal. Este estudo aplicará a lógica paraconsistente para o tratamento do grau de incerteza 
informado pelo usuário ao responder um conjunto de perguntas oriundas de um SE. Será desenvolvido um sistema que ao receber como entrada as 
perguntas, regras e árvore de pesquisa (gerada pelo shell), é capaz de calcular o grau de crença e descrença: por regra ou da resposta final trazida pelo 
SE.  Este estudo justifica-se pela proposta de desenvolvimento de um sistema que implemente o uso da lógica paraconsistente e apresente ao usuário 
uma informação mais precisa sobre o uso da resposta final oferecida pelo SE para seleção de pessoal na construção civil, permitindo que se tenha uma 
base de dados consistentes e confiáveis adequadas a realidade da organização. Para o desenvolvimento deste estudo, será utilizada uma metodologia 
de pesquisa exploratória, descritiva e explicativa, baseada em revisão bibliográfica e estudo de caso. Na primeira parte do projeto será apresentado 
uma revisão bibliográfica sobre Sistema Especialistas, Lógica Paraconsistente e Teoria da Decisão aplicada a seleção de pessoas. Na segunda parte do 
projeto, explora-se o estudo de caso, que será desenvolvido a partir de análise documental, aplicação de questionários e realização de entrevistas, 
visando aplicar o modelo de Sistema Especialista para seleção de pessoas. A partir do desenvolvimento do projeto será realizada a avaliação dos 
objetivos estabelecidos, as limitações do estudo de caso, e a identificação de pesquisas futuras.

Aluno: RICARDO GOMES FILHO Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título INFLUÊNCIA DOS STAKEHOLDERS NO PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS NO CENTROS URBANOS - APLICAÇÃO DO MODELO CITY 
LOGISTIC

Docente orientador: SANDRO GOMES RODRIGUES

RESUMO
O processo de distribuição de mercadorias nos centros urbanos é caracterizado por diversas variáveis que interferem na logística urbana. A logística 
urbana é envolvida em uma complexa rede de atores, ideias, instituições e interesses, que se inter-relacionam para a sua produção e implementação. 
Assim, este projeto tem como objetivo identificar a influência dos stakeholders no processo de distribuição de mercadorias nos centros urbanos, de 
forma a analisar a influência dos stakeholders na logística urbana, possibilitando assim uma visão sistêmica do processo logístico integrados ao 
processo de influência de stakeholders, bem como realizar uma revisão sistemática da literatura científica sobre city logistics e logística urbana, 
analisar os conceitos aplicados city logistics e logística urbana e analisar os modelos e práticas relacionadas à city logistics e logística urbana. O 
presente estudo justifica-se pela importância de suprir os gestores com um modelo para medir a influência dos stakeholders no processo de 
distribuição de mercadorias, considerado como um recurso competente para enfrentar a necessidade de planejamento e análise com que lidam, já 
que estes se encontram em um ambiente dinâmico e complexo, no qual os diversos atores que participam diretamente ou indiretamente do processo, 
possuem pesos na influência das decisões. Assim sendo, essa pesquisa, poderá e deverá contribuir para mensurar a influência dos stakeholders, por 
meio de escalas de referência nos instrumentos de coleta de dados, e incorporar uma ferramenta de sistemas para o desenvolvimento de um mapa de 
influência de maneira a facilitar a análise simultânea dos gráficos de influência dos stakeholders no processo de decisão. Para o desenvolvimento do 
estudo será realizado a identificação dos stakeholders que participam direta e indiretamento, bem como as estratégias de influência no processo de 
distribuição de mercadorias. A identificação dos atributos (Poder, Legitimidade e Urgência), presentes nos stakeholders, bem como sua mensuração 
por meio do índice de preponderância de forma a classificação dos stakeholders. Para o desenvolvimento deste estudo, será utilizada uma 
metodologia de pesquisa exploratória, descritiva e explicativa, baseada em revisão bibliográfica e estudo de caso. Na primeira parte do projeto será 
apresentado uma revisão bibliográfica sobre City Logistics, Logística Urbana e Gestão de Stakeholders. Na segunda parte do projeto, explora-se o 
estudo de caso, que será desenvolvido a partir de análise documental, aplicação de questionários de forma a identificar e classificar os diversos 
stakeholders. A partir do desenvolvimento do projeto será realizada a avaliação dos objetivos estabelecidos, as limitações do estudo de caso, e a 
identificação de pesquisas futuras.

E-mail: RODRIGUES.SANDRO@ESTACIO.BR

Aluno: JÉSSICA DA COSTA CONCEIÇÃO Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2019/2020 - FESGO

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título OS DIREITOS SOCIAIS COMO MARCO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO

Docente orientador: Osvaldo Ferreira De Carvalho

RESUMO
Elucidar que as políticas públicas constituem o meio de contextualizar os direitos fundamentais, sobretudo os direitos sociais, e de servir de 
instrumento do Estado e da sociedade para a garantia e realização de todos os direitos da pessoa humana. Verificar que as políticas públicas, no 
Estado Constitucional em desenvolvimento, agem como instrumentos de consagração da cidadania, com a garantia jurídica dos direitos fundamentais 
sociais. Justificativa: A investigação tem por objeto de estudo “Os direitos sociais como marco das políticas públicas de desenvolvimento”. Os diversos 
direitos fundamentais sociais consagrados na Constituição brasileira de 1988 definem um marco, um fundamento para as políticas públicas de 
desenvolvimento e de serviços sociais do Estado ao existir, pois, uma inter–relação entre direitos, políticas e desenvolvimento. O estudo referente às 
políticas públicas está intrinsecamente relacionado à existência de um Estado Social desde a Constituição de Weimar de 1919, de modo que é 
imprescindível elucidar o conceito de política pública ao torná–lo operacional para o escopo principal deste projeto de pesquisa que consiste em 
perceber os direitos sociais como marcos de políticas públicas e, por consequência, se há possibilidade de controle jurisdicional sobre a rubrica de 
política pública ao visar a efetivar direitos reconhecidos na Constituição, notadamente os direitos sociais, ante a ausência ou insuficiência ou, ainda, a 
não concretização de política pública na respectiva matéria. Logo, o recorte temático pretende desvelar que as políticas públicas são concretizações de 
direitos sociais. Nessa perspectiva, os direitos socais, qualificados como autênticos direitos fundamentais, apresentam-se como fundamento das 
políticas públicas de desenvolvimento ao enquadrá-los como marco de ação das políticas públicas. As políticas públicas de direitos sociais 
desempenham um papel preponderante na explicitação das obrigações jurídico-constitucionais e internacionais do Estado ao precisar os deveres de 
proteção, garantia e promoção dos direitos sociais. Metodologia: A complexidade do tema proposto perpassa em grande medida da sua 
heterogeneidade temática ao impedir optar, pura e simplesmente, por um método específico. Poderíamos dizer que nos aproximamos, de certa 
forma, de uma perspectiva estruturalista, como panorama operante não só mediante análise dos dados textuais constitucionais, legais, 
jurisprudenciais e doutrinais referentes ao problema a resolver, mas tendo também atenção aos processos de decisão regulados pelas normas 
atinentes ao problema e à realidade social que para ele remete. Assim, adota–se como premissa lógica tal modelo interpretativo das normas, 
sobretudo constitucionais definidoras de direitos fundamentais, visto que em todo programa de ação governamental na formulação, execução, 
avaliação, fiscalização e controle das políticas públicas será suscetível a incidência de prescrições constitucionais ao considerar que existe uma 
intrínseca vinculação entre políticas públicas e efetivação de direitos consagrados na Constituição, sobretudo quanto às normas constitucionais de 
direitos sociais, razão pela qual conveniente afirmar que qualquer compartimento do Direito encontra–se, por assim dizer, sob o influxo da 
Constituição. Algo que corrobora a ideia de que uma adequada interpretação sistemática sobre o objeto desta investigação precisa ser, de modo 
insofismável, bem efetuada hermenêutica constitucional.

E-mail: osvaldopesquisador@gmail.com 

Aluno: Charles Haubricht Furtado Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título AS DIVERSAS MOTIVAÇÕES SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CONFECÇÃO EM GOIÂNIA-GO

Docente orientador: Claudio Luiz Correia de Freitas

RESUMO
Este projeto consta de um plano de pesquisa que tem por objetivo, colher subsídios para a elaboração de trabalho a ser desenvolvido por docente e 
alunos, pertencentes à Coordenação dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis e Gestão em Recursos Humanos da Faculdade Estácio de Sá de 
Goiás - FESGO. Consiste em estudar as diferentes motivações sociais desenvolvidas pelos trabalhadores, nas indústrias de confecção em Goiânia (GO), 
com aplicação de questionário denominado inventário CAMOT (Crenças, Atitudes e Motivações no Trabalho), devidamente adaptado para a pesquisa, 
com o objetivo de determinar o perfil motivacional do grupo desses trabalhadores. Justificativa: Se os dados indicam, com base em pesquisas 
desenvolvidas na Venezuela e no Brasil, altos níveis de escolaridade de indivíduos trabalhando em organizações prósperas, em oposição a baixos níveis 
de escolaridade, levam esses sujeitos a apresentarem traços de motivação e de crescimento pessoal, no sentido do desenvolvimento e da superação, 
seria importante determinar como se comportariam estas variáveis em uma população de trabalhadores nas indústrias de confecção. Desse modo, 
este estudo buscará, como parte de um programa de pesquisa, junto aos trabalhadores nas indústrias de confecção em Goiânia, determinar o perfil 
motivacional do grupo desses trabalhadores, ao mesmo tempo em que procurará estudar sua variação, de acordo com características biográficas e 
sociais dos sujeitos, relacionando os dados com os modelos propostos por Romero-Garcia.  Objetivo: Identificar as diversas motivações sociais 
desenvolvidas pelos trabalhadores nas indústrias de confecção, em Goiânia (GO). Metodologia: A aplicação do questionário será realizada por alunos 
da Faculdade Estácio de Sá de Goiás dos Cursos de Administração, Gestão em Recursos Humanos e Ciência Contábeis. Responderão a pesquisa, no 
mínimo 300(trezentos) trabalhadores das indústrias de confecção em Goiânia. A escala (CAMOT) que será aplicada no presente trabalho, apresenta 
índices de confiabilidade e sustentação empírica, com base em pesquisas desenvolvidas na Venezuela e no Brasil.

E-mail: cllfreitas@terra.com.br

Aluno: Tallis Fellipe Moreira da Silva Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES
Aluno: Milena Alves Carvalho Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES

Saúde

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título INDUÇÃO DE ENZIMAS QUITINOLÍTICAS PRODUZIDAS POR TRICHODERMA ASPERELLUM PARA APLICAÇÕES BIOTECNOLÓGICAS E CONTROLE 
DE VETORES
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Docente orientador: Edson Sidião de Souza Júnior

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 à 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: edson.sidiao@estacio.br

Aluno: Ana Karolina Braga Noleto Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Aléx César Barnabe de Araújo Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES

Título O USO DE ANTIDEPRESSIVOS POR ESTUDANTES EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E AS POSSÍVEIS INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS

Docente orientador: Álvaro Paulo Silva Souza

RESUMO
A recorrência de transtornos depressivos atinge 350 milhões de pessoas em todo o mundo. Fatores socioeconômicos e culturais são as principais 
causas que desencadeiam a instabilidade emocional em que estão suscetíveis e que afetam as relações interpessoais. Uma a cada vinte pessoas é 
acometida com um episódio de depressão ao longo da vida, na qual a cada cinquenta casos diagnosticados com essa patologia, um necessita de 
internação e 15% dos deprimidos cometem suicídio, sendo mais frequente entre as idades de 15 a 44 anos. A depressão é caracterizada como um 
transtorno do humor e estima-se que a depressão será a segunda maior inaptidão de saúde pública em 2020. Segundo a Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID) a depressão é descrita por graus de incidência sendo: leve, moderada e grave, 
apresentando perda de humor, redução de energia e ânimo, tristeza profunda, negatividade cotidiana, distúrbios alimentares e de sono, dores de 
cabeça e fadiga. Justificativa: Considerando o alto índice de mortalidade, morbidade e incapacidade que se caracteriza a depressão, milhões de 
pessoas são diagnosticadas com essa patologia entre 15 a 44 anos, sendo 11,2 milhões com idade superior a 18 anos. Esta pesquisa se justifica pelo 
fato de conduzir a discussão do estudo do transtorno depressivo junto aos seus sinais e sintomas, como também fatores que possam contribuir a um 
episódio depressivo entre jovens e adultos em sua jornada acadêmica, a fim de reunir dados e estatísticas de incidência crescente do aumento do uso 
de antidepressivos. Devido ao aumento do consumo dos fármacos psicoativos em particular os antidepressivos, é importante destacar o papel do 
farmacêutico quanto ao uso racional e conscientização destes medicamentos; anamnese do paciente, interações medicamentosas, posologia e 
posteriormente reduzindo a dose da utilização do antidepressivo de forma a minimizar os efeitos que se sente após a interrupção do tratamento 
(desmame) destes antidepressivos. Partindo deste contexto, demonstrar a importância do profissional farmacêutico junto à assistência farmacêutica e 
farmacoterapia; a integração do mesmo na equipe dos demais profissionais da saúde, objetivando a qualidade de vida de um indivíduo diagnosticado 
com a depressão Objetivo: Dessa forma a proposta do trabalho é avaliar o uso de antidepressivos por estudantes de uma Instituição de Ensino 
Superior (IES). O estudo será realizado por aplicação de questionário com perguntas abertas e fechadas que abordaram informações acerca de seu 
conhecimento sobre o fármaco, seu consumo, verificar a adesão ao tratamento da depressão com medicamentos antidepressivos entre os estudantes, 
determinar quais medicamentos antidepressivos são utilizados por esses estudantes e possíveis associações com outros medicamentos e determinar 
as possíveis intervenções farmacêuticas possíveis de serem empregadas junto ao tratamento da depressão. Metodologia: Somente poderão participar 
da pesquisa àqueles que assinarem o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e estiverem regularmente matriculados na referida IES. Serão 
obedecidas as normativas da Resolução 466/2012/CONEP/MS, incluindo o direito do acadêmico de não se interessar em responder a pesquisa ou 
deste participante desistir a qualquer momento. A pesquisa será iniciada com a aprovação e autorização pelo Comitê de Ética, obedecendo assim a 
resolução CNS 466/2012 (CONEP, 2012).

E-mail: alvaro.farmaceutico@hotmail.com

Aluno: Rafael Dias Leite Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES

Aluno: Daniely Parreira Santos Barros  Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES

Título PRODUÇÃO E SEPARAÇÃO DE PEPTÍDEOS PEPTAIBOLS PRODUZIDOS POR TRICHODERMA ASPERELLUM PARA APLICAÇÕES BIOTECNOLÓGICAS

Docente orientador: Alexsander Augusto da Silveira

RESUMO
O gênero de fungos Trichoderma possui várias aplicações na indústria e medicina, na qual várias espécies são de grande importância econômica por 
serem fonte de enzimas, antibióticos, antifúngicos, aplicadas para o crescimento de plantas, podendo ter aplicações na indústria agroquímica no 
controle de pragas sem gerar resíduos na natureza. Peptailbols são uma grande família de peptídeos antibióticos destes fungos do solo. Estudos 
realizados identificaram 317 peptailbols, e entre eles mais de 190 são sintezados por este gênero de fungo. Apresentam natureza linear e anfipática, 
caracterizados pela presença de um aminoácido incomum acetilado na região N-terminal ou ácido alfa-aminoisobutírico (Aib), e um aminoácido 
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hidroxilado na extremidade C-terminal. Esta composição bioquímica os tornam capazes de formar canais iônicos dependentes de voltagem em 
membranas bicamada fosfolipídicas, com indução de osmose celular, necrose e mecanismos de apoptose. Justificativa: Por esta razão estas moléculas 
tem apresentado crescente interesse e importância para a área farmacológica, com a possível obtenção de novos e eficientes compostos bioativos.O 
constante interesse em novos peptídeos com atividades biológicas, isolados e derivados de fungos, tem voltado às atenções para os peptaibols, devido 
a diversidade das suas possíveis aplicações clínicas como antibacterianos, hemolíticos, antifúngicos, até mesmo aplicações alimentícias. Objetivo: O 
objetivo deste trabalho é a indução de peptaibols pelo fungo Trichoderma asperellum e criação de uma biblioteca de peptídeos peptaibols para 
aplicações biotecnológicas. O microrganismo utilizado para os experimentos é o fungo do Gênero Trichoderma, espécie Trichoderma asperellum. O 
isolado T. asperellum será cultivado em meio sólido em malta extrato ágar (MEA). Metodologia: Os esporos de T.asperellum retirados do meio MEA 
serão transferidos para erlenmeyers contendo 250 mL de meio líquido de crescimento (TLE) enriquecido com aminoácidos alfa isoaminobutírico (Aib). 
O meio de cultura será incubado em agitador rotatório a 180 rotações por minuto (rpm) a 28ºC, por 5 dias. O material produzido será filtrado para a 
retirada da massa de micélio e resíduos de produção.  Os peptídeos são produzidos em conjunto com outras moléculas como enzimas quitinolíticas 
produzidas concomitante com os peptídeos, a primeira água de lavagem será recuperada como fonte de peptídeos peptaibols. O processo de 
separação envolve diálise e o processo de separação em membranas poliméricas de ultrafiltração de 3 kda. Para a quantificação proteica do produto 
obtido da indução, será utilizado o sistema de identificação fluorimétrico Qubit (Termo Fisher), no qual apresenta reagentes para diluição e marcação 
fluorimétrica.

Aluno: Ionária Carina Alves de Souza Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Thallya Mariane Brito Coelho Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES

Título VALIDAÇÃO DE UM MÉTODO ANALÍTICO POR CROMATOGRAFIA A LÍQUIDO DE ALTA EFICIÊNCIA PARA QUANTIFICAÇÃO DE PSORALENO E 
BERGAPTENO EM EXTRATOS HIDROALCOOLICOS OBTIDOS À PARTIR DE DORSTENIA BRASILIENSIS L.

Docente orientador: Mariana Cristina de Morais

RESUMO
Dorstenia brasiliensis L., pertencente à família Moraceae e é conhecida popularmente como “carapiá”. É uma erva perene, típica dos campos do sul do 
Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. As espécies do gênero Dorstenia encontram-se entre aquelas de uso empírico, com diversas finalidades, 
principalmente para o tratamento de leucodermias despigmentantes como vitiligo e psoríase. Nestas plantas existem grandes quantidades de 
metabólitos secundários denominados furanocumarinas, já extensamente utilizados no tratamento do vitiligo. O objetivo deste projeto é validar 
seguindo os parâmetros da RDC Nº 166 da ANVISA um método analítico por cromatografia a liquido de alta eficiência (CLAE) para quantificação de 
psoraleno e bergapteno nos extratos hidroalcoolicos produzidos a partir de Dorstenia brasiliensis L. Justificativa: O carapiá possui grande quantidade 
de psoraleno e bergapteno e pode ser uma alternativa ao tratamento do vitiligo assim como a mama-cadela. Ainda não há estudos clínicos da 
utilização do carapiá contra o vitiligo, os estudos existentes são do Brosimum gaudichaudii Trécu.l outra espécie da mesma família. No entanto, a 
utilização do B. gaudichaudii é extrativista, uma vez que a parte que contém maior quantidade de psoraleno e bergapteno são as raízes da planta.  
Com isso, seria viável a utilização do carapiá em substituição a mama-cadela na obtenção de extratos ricos em furanocumarinas totais, uma vez que o 
carapiá tem uma maior facilidade no manejo, é uma planta de pequeno porte, e possui grandes quantidades de psoraleno e bergapteno em seus 
rizomas. Objetivo: Validar um método analítico por CLAE para quantificação de psoraleno e bergapteno em extratos obtidos a partir de Dortenia 
Brasilienses L., seguindo as especificações da RDC 166 de 24 de julho de 2017 da ANVISA. Metodologia: O material vegetal será coletado, na zona rural 
do município de Jussara, no interior do estado de Goiás, região Centro-Oeste do país e identificado pelo Prof. Dr. Edemilson Cardoso da Conceição. As 
raízes de Dorstenia brasiliensis serão lavadas e desidratadas em estufa de circulação de ar a 40°C, até atingirem peso constante. Após o processo de 
desidratação, serão trituradas em moinho de facas até a obtenção do pó e acondicionadas ao abrigo de luz e umidade.  O material será analisado no 
Laboratório de farmacognosia da FESGO localizado na Faculdade Estácio de sá campus estação. As análises serão realizadas em parceria/colaboração 
com o Laboratório de Produção e Inovação de Bioprodutos situado na Faculdade de farmácia da UFG.  Será utilizado um Sistema Cromatográfico da 
marca Waters® modelo HPLC Alliance® com módulo de separação e2695, detector de arranjo de diodo (DAD) 2998 e sistema de processamento de 
dados Enpower 3. As separações cromatográficas serão conduzidas em coluna LUNA 5 µ C8, 250X4.6 mm (Phenomenex®). A fase móvel empregada 
será composta pela mistura de acetonitrila/ água (45:55), com fluxo isocrático de 0,6 mL/min. por 30 min, e a coluna cromatográfica será mantida a 
30°C. O comprimento de onda de leitura para o psoraleno será de 240 nm, enquanto que para o bergapteno será de 220 nm. A fase móvel será filtrada 
em membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF) de 0,45 µm (Millex®)(MARTINS, 2011). As amostras dos padrões psoraleno e bergapteno e do 
extrato hidroalcoólico de Dorstenia brasiliensis serão preparadas com metanol e filtradas em membrana de 0,45 µm (Millex®). O método analítico 
utilizado para a quantificação do psoraleno e do bergapteno contido no extrato hidroalcoólico de Dortenia Brasiliensis foi validado para a mama-cadela 
por Morais (2018). No entanto, neste trabalho, ele será revalidado para extratos obtidos a partir de carapiá mediante avaliação dos parâmetros 
preconizados na RDC 166 de 2017: Seletividade, Linearidade, Efeito matriz, precisão, exatidão e robustez.
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Aluno: Andronique Samaras Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Ligia Moura Vieira Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título AVALIAÇÃO DAS DISFUNÇÕES SEXUAIS FEMININAS EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIAS

Docente orientador: Sara Rosa De Sousa Andrade

RESUMO
A saúde sexual é definida como “um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade”. Condições como a idade, 
estado civil, renda, grau de instrução, doença crônica, uso de medicamentos, paridade e gravidez, princípios culturais, sociais, religiosidade e fatores 
psicossociais como depressão e ansiedade são fatores de risco para as disfunções sexuais (DS). Justificativa: As DS são definidas como a incapacidade 
de participar do ato sexual da maneira desejada, onde o indivíduo não consegue concretizar uma relação sexual ou, onde esta seja insatisfatória para si 
e/ou para o seu companheiro. São consideradas problema de saúde pública e causam disfunções em algumas fases de resposta sexual: desejo (são os 
estímulos sexuais, tornando a mulher receptiva ao sexo), excitação (sensação prazerosa, com aumento do fluxo sanguíneo para lubrificação da vagina), 
orgasmo (são múltiplas contrações prazerosas da genitália, é alcançado após estimulação do movimento do pênis dentro da vagina, pela estimulação 
do clitóris, ou ambos), ou ainda pela presença de dor relacionada à relação sexual. Dados apontam que apenas 18,8% das mulheres procuram ajuda 
profissional para os distúrbios sexuais, sendo que ainda hoje existem preconceitos relativos à sexualidade, o que é comum, mas que impedem 
mulheres de procurar ajuda profissional se forem encontrados problemas sexuais. Para algumas sociedades modernas, a atividade sexual é associada 
com imoralidade, reprimindo a expressão sexual. Além disso, algumas religiões associam a atividade sexual ao pecado o que desencoraja a livre 
expressão de relações sexuais, prejudicando a identificação de dados para o avanço em avaliações e tratamentos, além de prevenção para os tipos de 
DS. Objetivo: Por meio desta pesquisa será possível identificar estudantes universitárias do sexo feminino de uma instituição de ensino superior (IES) 
privada na cidade de Goiânia-GO, identificando a incidência das disfunções sexuais e a qualidade de vida dessas estudantes, por meio de questionários 
específicos, podendo ainda orientá las e expandir estudos na área de fisioterapia do assoalho pélvico, com intuito de desenvolver abordagens, 
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métodos e protocolos de tratamento para as disfunções sexuais femininas e outras disfunções do assoalho pélvico. Metodologia: Serão convidadas 
500 discentes do sexo feminino. As amostras dos dados serão coletadas de forma aleatória de acordo com a disponibilidade do participante da 
pesquisa, nas dependências da Faculdade Estácio de Sá de Goiás. Os estudos somente serão suspensos se os pacientes se recusarem a participar da 
pesquisa ou por determinação do comitê de ética e/ou determinação da instituição. Os dados prestados serão tratados com sigilo, confidencialidade e 
ficarão arquivados por cinco anos e após, incinerados/deletados, conforme orientação Resolução CNS N. 466/12. Os resultados da pesquisa poderão 
ser publicados em revista científica para divulgação de informações relevantes. Os dados serão tabulados em planilhas Microsoft Excel 2010® e a 
análise dos scores será realizada de acordo com a pontuação de cada item do questionário, através do software “SPSS – Statistics Package for the 
Social Science”, com o cálculo das variáveis e a estatística descritiva da pontuação final de cada voluntária.

Aluno: Laís Rebeca Feitosa de Abreu Sousa Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES

Aluno: Yuan Bruno Lima Dos Santos Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS COMERCIALIZADOS EM REGIÃO DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM GOIÂNIA

Docente orientador: Daniella de Brito Trindade

RESUMO
A contaminação de alimentos servidos em restaurantes ou em locais públicos, como em carrinhos na rua, pode ser ocasionada pela água contaminada 
utilizada para a preparação do alimento, pela falta de higienização de verduras no preparado de saladas ou pelo armazenamento incorreto de 
ingredientes que são utilizados nas preparações, como no caso de leites e seus derivados. Logo, observa-se a necessidade de avaliar a qualidade 
microbiológica de alimentos servidos em restaurantes, levando em consideração os malefícios que um microrganismo pode causar ao ser humano. 
Justificativa: Visto isso, vimos a necessidade de realizar um estudo de caso dos alimentos consumidos em restaurantes localizados na “Região da 44”. A 
Região Central de Goiânia tem uma das maiores avenidas para compradores atacadistas de moda do país, região mais conhecida como “44”, atraindo 
aproximadamente uma média de 600 mil pessoas por mês de todas as regiões do Brasil e inclusive pessoas de países vizinhos. Essa região também 
comporta, uma universidade com um número expressivo de alunos e funcionários para as redondezas.  A praticidade e o baixo custo de alguns 
alimentos vendidos nessa região, parecem atrativos, mas podem acarretar algumas consequências maléficas para a saúde. O projeto propõe a 
avaliação da qualidade microbiológica dos alimentos, no qual a partir dos resultados encontrados, possivelmente possa-se analisar os processos de 
elaboração e apresentação do produto final, que compreende um conjunto de fatores que influenciam na qualidade do produto consumido e na saúde 
do consumidor. A partir deste ponto, é possível compreender que este trabalho é relevante, pois propõe verificar a qualidade microbiológica de 
alimentos básicos consumidos por um número considerável de pessoas em uma certa região, visando beneficiar os consumidores de forma a preservar 
sua saúde. Objetivo: O objetivo principal é avaliar a qualidade microbiológica de alimentos servidos em restaurantes à população da região da avenida 
Goiás no setor Central em Goiânia, Goiás, considerando que esta é uma região que abrange um grande público, como acadêmicos, viajantes e 
comerciantes. A pesquisa será realizada com alimentos servidos em restaurantes. Metodologia: Serão utilizadas marmitas para coleta dos alimentos 
em cada estabelecimento. A partir da seleção de 5 restaurantes principais para a análise dos alimentos, serão coletadas amostras de cada grupo 
alimentar (cereais, leguminosas, vegetais refogados e crus, folhosos e proteína animal), a seleção do tipo de alimento de cada grupo alimentar, será 
baseada nos alimentos básicos que compõe o almoço do brasileiro. As análises microbiológicas serão realizadas no Laboratório de Microbiologia de 
Alimentos para avaliar a qualidade higiênico sanitária em que os alimentos foram preparados, armazenados e distribuídos.

E-mail: daniella.trindade@estacio.br

Aluno: Gabriella Serrão Da Costa Firmino Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: João Lucas Inocêncio Telles Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS NUTRICIONAIS, CAPACIDADE ANTIOXIDANTE E COMPOSTOS FENÓLICOS DE FRUTOS DO CERRADO 
SUBMETIDOS A SECAGEM POR CONVECÇÃO NATURAL

Docente orientador: Graciele Lorenzoni Nunes

RESUMO
O processo de secagem visa a redução do teor de água, diminuindo a atividade de água e consequentemente aumentando o tempo de conservação e 
a vida útil de frutos. Além disso, facilita o processo de transporte, manuseio e armazenamento. Duas espécies de frutos muito presentes no Bioma do 
Cerrado são murici (Byrsonima verbascifolia) e cagaita (Eugenia dysenterica), sendo a desidratação dessas frutas um processo economicamente viável. 
Justificativa: O consumo de frutas tem crescido nos últimos anos, devido às suas características benéficas à saúde. A baixa ocorrência de doenças 
degenerativas em pessoas que consomem frutas tem sido relacionada ao efeito de substâncias antioxidantes, como os compostos fenólicos. As frutas 
nativas do Cerrado, são tradicionalmente utilizadas pela população local, não sendo ainda inseridas no contexto do agronegócio brasileiro em 
decorrência de aspectos socioculturais, formas de exploração, falta de tecnologia para a produção em escala ou mesmo pelo desconhecimento do seu 
potencial nutricional e de aproveitamento. Dessa maneira, a desidratação ou secagem se apresenta como um método relativamente simples de se 
aproveitar e diversificar a forma com que as frutas são apresentadas aos consumidores, proporciona maior disponibilidade de seu consumo para 
outras regiões e também auxilia no seu processo de preservação. Além disso, a desidratação é importante por proporcionar a concentração dos 
nutrientes que compõem os alimentos. Assim, além da secagem de frutos ser um processo econômico, o mesmo apresenta-se como um mercado 
promissor com grande potencial de crescimento. Para a escolha de um processo de secagem ideal para frutos devem ser analisados vários fatores, 
como por exemplo, o impacto nutricional e as características sensoriais. Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo avaliar as características 
nutricionais, capacidade antioxidante e o teor de compostos fenólicos dos frutos nativos do Cerrado in natura e desidratados através de secagem por 
convecção natural. Objetivo: Avaliar as características nutricionais e a capacidade antioxidante e o teor de compostos fenólicos totais de frutos do 
Cerrado in natura e desidratados após secagem por convecção natura. Metodologia: Os frutos serão submetidos a secagem por convecção natural e 
posteriormente, serão caracterizados por meio de análises físico-químicas (umidade, lipídeo, fibra alimentar, cinzas, proteínas e carboidratos) e 
avaliação da capacidade antioxidante (método DPPH) e teor de compostos fenólicos totais (método espectrofotométrico).
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Aluno: Shamara Ribeiro de Almeida Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES
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Título COMUNIDADES TERAPÊUTICAS RELIGIOSAS - AFERIÇÃO DAS CONDUTAS POTENCIALMENTE ARBITRÁRIAS E DÚBIAS NO ATENDIMENTO AOS 
DEPENDENTES QUÍMICOS SOB A ÓTICA DOS DIREITOS HUMANOS

Docente orientador: Jeane Santos Bernardino Fernandes

RESUMO
A recorrente problematização oriunda do uso imoderado de álcool e outras drogas tem se agravado exponencialmente como questão de saúde pública 
resultando em contínuos enquadramentos jurídicos. Há muito subsistiam medidas polêmicas que ambicionavam conferir soluções às crises sociais 
criadas pela toxicomania, dentre as quais, recentemente, se agigantou a questão com ênfase normativa, ante a edição da Lei Federal nº 13840/2019, 
que institucionaliza o financiamento público das comunidades terapêuticas de cunho religioso. A pesquisa intenta perquirir eventuais tangenciamentos 
do legado higienista do início do século XX em questões que envolvem o uso/abuso de substâncias psicoativas com as propostas de intervenção das 
comunidades terapêuticas atuais, à luz dos Direitos Humanos, em suas dimensões nacional e internacional. A urgência do tema não pode prescindir da 
amplitude de discussões hígidas e profundas, que problematizem as circunstâncias de duvidosa constitucionalidade dos implementos configurados 
pela legislação: porquanto se por um lado evidenciam-se as consequências da toxicomania dilacerando vidas e rotinas, sob outro prisma verifica-se a 
mobilização descompassada de governos e diversas áreas da sociedade civil em torno da questão, que resultaram em produção normativa canhestra, 
e de questionável constitucionalidade. Justifica-se a pesquisa pela contemporaneidade do recorte problemático, e pelo necessário lançamento de 
luzes que deve se projetar sobre a questão de forma a não silenciar as inquietações surgidas durante os debates em sala, sobremaneira no que 
concerne os limites da atuação do Estado na experiência cotidiana do indivíduo. Essa pesquisa se utilizará do método qualitativo, e para atingir seus 
objetivos será utilizado como apoio à análise da legislação internacional e nacional, apontando panoramas de incorreção na recente produção 
normativa e pela antinomia aparente quando comparado com ratificações de Tratados que versam sobre o tema, bem como pela análise de notícias 
midiáticas e artigos científicos acerca do assunto, visando à consecução de revisão bibliográfica e análise documental que gize o comportamento 
estatal. Destarte, atento à alteração a Lei Antidrogas (11.343/06) para prever a internação involuntária, o acolhimento de usuários de drogas em 
comunidades terapêuticas, busca-se aferir as condutas potencialmente arbitrárias e dúbias no atendimento aos dependentes químicos sob a ótica dos 
direitos humanos, atento à diagramação de como as pesquisas científicas já consagradas retratam as práticas (in)exitosas desenvolvidas em tais locus 
de natureza confessional.

E-mail: jesanber@hotmail.com

Aluno: Rafaela Scarlete da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Iury Henric Barreto da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
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Título APLICAÇÃO E ANÁLISE DO MODELO DE NEGÓCIOS BUSINESS MODEL CANVAS: UM ESTUDO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CANVAS NO 
GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS EM EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Docente orientador: Gabriela Favarato Linhaus

RESUMO
Este estudo procura investigar os conceitos existentes na literatura a respeito da ferramenta business model canvas, com o propósito de compreender 
como ela colaborará para o processo de construção de um modelo de negócios em empreendimentos de pequeno porte, auxiliando-os nas tomadas 
de decisões estratégicas, de forma a facilitar e incentivar o pensamento sistêmico sem precisar desenvolver um Plano de Negócios, em virtude do 
mesmo se tratar de uma ferramenta mais detalhada, muito mais complexa, extensa, que demanda mais tempo e esforço do profissional que deseja 
construí-lo. O objetivo do estudo foi diagnosticar, compreender e descrever como a utilização e a compreensão da ferramenta Business Model Canvas 
afetam o desempenho organizacional no gerenciamento de negócios em empreendimentos de pequeno porte. Para os objetivos específicos buscou-se 
Apresentar os conceitos de Business Model Canvas; Definir e selecionar os pequenos empreendimentos para o estudo; Levantar dados sobre a 
utilização do Business Model Canvas nos pequenos empreendimentos brasileiros, e; Avaliar a utilização das metodologias do Business Model Canvas 
nos pequenos empreendimentos estudados. Desta forma busca-se responder a seguinte questão: Como a utilização e a compreensão da ferramenta 
Business Model Canvas pode afetar o desempenho organizacional no gerenciamento de negócios em empreendimentos de pequeno porte? Para tanto 
se realizou estudo empírico, com abordagem qualitativa, natureza aplicada, descritiva, pois observou, registrou, analisou e correlacionou fatos ou 
fenômenos (ou variáveis), sem manipulá-los, com procedimentos bibliográficos e desenvolvidos por meio de uma pesquisa-ação buscando apresentar 
a utilização da ferramenta Business Model Canvas. A população da pesquisa foi constituída por empreendimentos de pequeno porte localizados na 
grande Vitória, uma vez que a literatura existente apresenta poucas pesquisas empíricas nesse segmento e mais estudos são necessários. A amostra 
foi formada por 10 empreendimentos de pequeno porte. Para a coleta de dados foi aplicado um questionário estruturado, autopreenchível e adaptado 
de um instrumento a respeito do Modelo de Negócios utilizando os blocos do Canvas e as seções que o compõe para verificar a utilização da 
ferramenta de gestão. Uma limitação importante desse estudo se refere ao tamanho da amostra, que ao se apresentar em número reduzido, permite 
considerar os resultados encontrados apenas para a população em questão.

E-mail: gabrielaflinhaus@uol.com.br

Aluno: Joana Moreira Marques Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Franco Hugo Carlos Fraga Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Fabíola Pereira de Castro Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Amanda Izidoro de Oliveira Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
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Título: A APLICAÇÃO DE PROGRAMAS "COMPLIANCE" NAS EMPRESAS BRASILEIRAS E SUAS IMPLICAÇÕES PENAIS

Docente orientador: beatriz abraao de oliveira

RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo estudar o recente instituto do Compliance, voltado para a perspectiva do Direito Penal, tendo em vista, 
principalmente, os avanços alcançados no combate à corrupção, na medida em que ele se destina a garantir o cumprimento de leis e regulamentos 
internos e externos. Com o desenvolvimento do tema, será possível notar o avanço no papel do Direito Penal, no sentido de não somente solucionar os 
problemas após sua ocorrência, reprimindo condutas, mas sim em adotar uma postura de prevenção e redução de riscos que venham a violar bens 
jurídicos. O principal objetivo é realizar uma análise sobre tal instituto, que teve sua origem nos Estados Unidos, no século XX, estudando os 
mecanismos que se adaptam ao bojo do referido diploma normativo brasileiro e de que forma nos seriam favoráveis, enquanto parâmetro na 
aplicação de sanções. Desta forma, serão feitas comparações entre a aplicação do Compliance nos sistemas jurídicos de outros países e do Brasil, bem 
como suas vantagens e desvantagens para a tutela efetiva do bem jurídico. Também será estudada a sua aplicação tanto na esfera pública como na 
privada, levando-se em consideração a função social das empresas de forma a disciplinar a relação entre a Administração Pública e as pessoas jurídicas 
que com ela se relacionam. Outro ponto pertinente que será estudado, serão os efeitos da implementação do Compliance na perspectiva Processo 
Penal Brasileiro e de que forma a legislação buscou acompanhar o movimento de expansão e fortalecimento de sanções, que visam apurar as 
irregularidades e punir organizações e seus administradores, tanto das empresas públicas, como das privadas e minimizar os efeitos sociais causados 
por práticas ilegais no ambiente empresarial. A relevância da pesquisa resta demonstrada, na medida em que, hoje, o que se procura é localizar os 
núcleos de origem de corrupção, a fim de evitá-la e garantir a proteção do bem jurídico, bem como procurar meios para que se cumpra com a maior 

E-mail: biaabraao@globo.com

Aluno: Paula Carolina Soares dos Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Vinicius Feitosa de Sena Thomaz Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lucas do Nascimento Nobre Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Juliana Rodrigues de Almeida Santos Camargo Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Título: A FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS EM INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), INCIDENTES DE ASSUNÇÃO DE 

COMPETÊNCIA (IAC) E RECURSOS REPETITIVOS (RR) DURANTE OS 4 (QUATRO) PRIMEIROS ANOS DE VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL DE 2015

Docente orientador: Larissa Clare Pochmann da Silva

RESUMO
O projeto objetiva analisar a formação de precedentes vinculantes no âmbito de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), Incidentes 
de Assunção de Competência (IAC) e Recursos Repetitivos durante os 4 (quatro) primeiros anos de vigência do Código de Processo Civil de 2015, isto é, 
do período de 18 de março de 2016 até 17 de março de 2020, tendo em vista que o ciclo de pesquisa perdura até julho de 2020. Para isso, com base 
nas disposições do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, através da pesquisa documental do levantamento de dados nos Tribunais, em um 
tratamento quanti-qualitativo das informações obtidas, pretende-se analisar o funcionamento desses mecanismos, a quantidade desses instrumentos 
que foi suscitada durante a vigência do Código de Processo Civil e quantos foram admitidos; dos casos admitidos, em quantos houve a determinação 
de suspensão de processos e, ainda, dos casos já admitidos, quantas teses jurídicas já foram fixadas e qual a tramitação dos que ainda estão pendentes. 
Destaca-se que a pesquisa se refere a tema relevante, eis que tais mecanismos buscam a formação de teses jurídicas com eficácia vinculante, 
proporcionando o fortalecimento da jurisprudência, que é um dos motes do novel diploma. Frise-se, ainda, que a conclusão da pesquisa permitirá se 
obter um retrato fiel não apenas da utilização, como, principalmente, da contribuição desses mecanismos para o fortalecimento da jurisprudência. É 
cediço que o balanço somente poderá ser obtido ao final da pesquisa, mas, ao longo do trabalho, pretende se cumprir, como objetivo geral, o estudo 
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), do Incidente de Assunção de Competência (IAC) e dos Recursos Repetitivos (RR) durante os 
4 (quatro) primeiros anos de vigência do Código de Processo Civil de 2015, tendo como objetivos específicos a análise de como estes institutos estão 
delineados no Código e o levantamento de dados, em cada um dos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Tribunais Superiores (Superior 
Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal) quantos foram os procedimentos suscitados, quantos foram admitidos e, em relação aos admitidos, 
seguindo a métrica já exposta, obter-se quantas teses já foram fixadas, contribuindo para a realização de um dos motes do novel diploma, além de 

E-mail: larissacpsilva@gmail.com

Aluno: Luisa Fernandes Alves Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Nathalie Pimentel Emschwiller Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Amanda de Fatima de Oliveira Barbosa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
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Título: A INFLUÊNCIA DA COMMON LAW NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: ESTUDO COMPARADO BRASIL E EUA

Docente orientador: Maria Carolina Cancella de Amorim

RESUMO
O 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. Acredita-se ainda que 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, objetivando dar maior 
efetividade e celeridade na prestação da atividade jurisdicional, inspirado no sistema norte-americano, daí o motivo pelo qual torna-se essencial 
conhecer as origens dos precedentes judiciais e o funcionamento do sistema americano. É essencial a compreensão da aplicação do sistema de 
precedentes no ordenamento jurídico brasileiro pelos Tribunais, bem como suas técnicas de controle, como a distinção e a superação, de modo que 
possamos observar se  objetivos como garantir a isonomia, celeridade,efetividade, previsibilidade e segurança jurídica estão sendo devidamente 

E-mail: mariacarolinaprof@gmail.com

Aluno: Letícia Fidalgo da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Victor Jose Santana Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Título: A RECLAMAÇÃO NOS 4 (QUATRO) ANOS DE VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Docente orientador: Larissa Clare Pochmann da Silva

RESUMO
A reclamação constitucional   tem sua origem na postura judicante do Supremo Tribunal Federal (STF), que consolidou em sua jurisprudência a 
utilização desse instrumento, destinado, inicialmente, para preservar o cumprimento dos seus julgados. Porém, o tema foi sendo paulatinamente 
valorizado ao longo da histórica, até culminar com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Um desses momentos foi na Constituição de 1988, 
em que a reclamação foi expressamente prevista (arts. 102, I, “l”, e 105, I, “f”), estabelecendo-se a competência para o Supremo Tribunal Federal e o 
Superior Tribunal de Justiça processarem e julgarem reclamação destinada a preservar a competência e garantir a autoridade de suas decisões e, o 
outro momento que merece destaque foi a Resolução nº 12/2009 do Superior Tribunal de Justiça, que regulou os contornos do instituto. Porém, foi no 
Código de Processo Civil de 2015 que adquiriu um destaque ainda maior, a partir do momento em que se busca valorizar um modelo de precedentes 
judiciais, fortalecendo e uniformizando os provimentos jurisdicionais, sobretudo os oriundos de tribunais superiores, de sorte a proporcionar mais 
estabilidade e confiança na atividade jurisdicional. É certo que aí não se esgotam suas hipóteses, atualmente previstas no artigo 988 do Código de 
Processo Civil. Todavia, o tema  revela um grande desafio, na medida em que retrata-se sua importância sem que se tenha dados oficiais ou concretos 
sobre sua utilização.É preciso delinear a real importância e possíveis gargalos do instituto. Considerando que, no dia 18 de março de 2020, o Código de 
Processo Civil estará em vigor há 4 (quatro) anos, o projeto, através de uma pesquisa bibliográfico-documental, no direito nacional e comparado, com 
tratamento  quanti-qualitativo dos dados obtidos, pretende analisar o instituto da reclamação, destacando as modificações que ocorreram ao longo de 
sua história, inclusive suas possíveis influências no direito comparado, especialmente norte-americano e inglês, e efetuando um levantamento empírico 

E-mail: larissacpsilva@gmail.com

Aluno: Sheila da Conceição Oliveira do Nascimento Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Yohanne de Barros Costa Ferreira de Paula Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/UNESA

Aluno: Marcello Lopes Mariano Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Título: A REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA DA IDEOLOGIA NOS ACÓRDÃOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DIANTE DA IMPARCIALIDADE DAS 

DECISÕES JUDICIAIS.

Docente orientador: Marilza Pereira da Silva Roco

RESUMO
Esta pesquisa tem como tema  A representação discursiva da ideologia  nos acórdãos do Supremo Tribunal Federal (STF)  diante da imparcialidade das 
decisões judiciais.  Em conformidade com a teoria semiótica greimasiana, procura realizar uma análise de certas  decisões do STF, a fim de identificar a 
ideologia presente  nos discursos ali constituídos, por estarem inseridos em um processo histórico, social e político, a despeito de se revestirem de 
imparcialidade. A Teoria Semiótica francesa, conforme proposta a partir dos estudos de Algirdas Julien Greimas,  ao enfatizar  o texto como um objeto 
de significação, procura estudar os mecanismos que o constituem como uma totalidade de sentido . É fundamental frisar que isso não quer dizer que 
exclua o componente histórico da análise, pois essa historicidade é intrínseca ao texto e não externa a ele. Ao explicar o que o texto diz e como o diz, a 
semiótica analisa a organização textual, bem como os mecanismos enunciativos de produção e de recepção do texto. Ressalta-se que o Direito é uma 
ciência  discursiva e, portanto, é compreendido como manifestação de sentido, um sistema de significação, que tem como objetivo alcançar a justiça, 
por meio de decisões consideradas verdadeiras e imparciais. É preciso considerar, inclusive, que o discurso decisório torna realidade aquilo que é 
tomado na norma (lei) por hipótese. Conforme bem explicita Bittar (2001, p. 266), trata-se de um discurso complexo, porque, produz seu sentido e 
exerce uma ação jurídica, ao modificar, extinguir direitos e situações jurídicas, mas também é capaz de criar uma nova realidade. Há que se considerar 
ainda que toda decisão pressupõe uma prática de linguagem que incorpora outras práticas de linguagem jurídicas, daí a forte presença da 
intertextualidade, por meio de fartas citações.  Um outro aspecto importante desse discurso é que ele apresenta um ritual relacionado a um discurso 
burocrático que se manifesta diante de uma autoridade investida de poder decisório.  Diante do aparente conflito entre jurídico e político nas decisões 
emanadas do STF, pode-se tornar difícil atribuir credibilidade à autoridade integrante do tribunal sem se perceber qualquer ameaça ao Estado 
Democrático de Direito. Identificar os  mecanismos da  semântica discursiva, procurando resgatar o percurso temático-figurativo desses discursos no 

E-mail: marilza.roco@estacio.br

Aluno: Sther de Britto de Oliveira Batista Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Vinicius de Bem Militao Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Claudia Maria Muniz Passos Curso do aluno: Letras Situação: PIBIC/Voluntário
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Título: A REPÚBLICA DO ÓDIO: A EXISTÊNCIA DAS PESSOAS INFAMES (1999-2019)

Docente orientador: Dalton Rodrigues Franco

RESUMO
Este projeto procura estabelecer uma antologia de notícias de crimes e de violência de ódio contra minorias. Inspirado no método fenomenológico 
para a vida de pessoas relegadas ao efêmero, por circunstâncias contemporâneas, esse trabalho procura ocupar um escasso diagnóstico empírico de 
análise de motivos de ódio. Sem pretensões de inventariar todos os registros injustificadamente relegados ao efêmero no país, marcado por violência 
generalizada, esse esforço fixa-se então naquela violência excepcional localizada nos motivos mais emocionais como: o medo, a raiva, o sadismo, o 
preconceito, o racismo, a intolerância, a discriminação, a xenofobia, a transfobia, o machismo, o sexismo, a afasia, a idolatria e o fanatismo. Justifica-
se, portanto, pela ausência de sistematicidade e subsidiariamente pelo vácuo de análise nacional interdisciplinar no Direito, na Psicologia e na Ciência 
Política. Se por um lado trabalha-se com uma categoria emocional de ódio arbitrária, presume-se, por outro lado, que os motivos de violência que 
caracterizam o país estão localizados em aspectos diversos, geopolíticos e pragmáticos,  e dado que, por exemplo, o motivo de mortes e violências no 
comércio de drogas, armas, produtos e serviços públicos loteados por milícias atuais podem ser e serão lidos precariamente nos estímulos econômicos. 
Este também é um tipo emocional, todavia, nossa intenção o relaciona fora do elenco que faremos convergir para o que chamaremos de crimes de 
ódio, ao passo que as demais são seccionadas como notícias por motivos materiais. Entende-se que ambos não são estanques, mas serão sempre que 
possíveis apartados. Espera-se ao final do trabalho conseguir um perfil antológico da dinâmica de crimes contra minorias, conseguir um perfil de seu 
tratamento jurídico na jurisprudência, esclarecê-lo e conseguir também contribuir para a narrativa teórica que os cercam. Cada Plano de Trabalho 
cuidará de selecionar casos emblemáticos em cada uma das capitais das regiões analisadas, num total de quatro. Isso será feito por meio de artigos, de 
jornais e por meio de jurisprudências, e sempre que possível serão cotejados. Sempre que possível, a depender das condições de cada região, cada 
Plano trará ainda um caso específico para cada uma das minorias estudas como alvo recorrente de ódio. Ao final, espera-se alcançar um quadro 

E-mail: daltonfranco@gmail.com

Aluno: Ingrid Rieger Hoffman Kaizer Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Juliana Magalhães de Freitas Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Varley Monte Mor Gonçalves Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/CNPq

Aluno: Beatriz Santos Soares Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Título: A RESPONSABILIDADE DAS CORPORAÇÕES TRANSNACIONAIS COM ATUAÇÃO NO BRASIL: ANÁLISE DO CASO DA BARRAGEM DE 

BRUMADINHO A PARTIR DO MARCO RUGGIE.

Docente orientador: Ana Luiza da Gama e Souza

RESUMO
As violações aos direitos humanos hoje não são mais um monopólio do Estado. As empresas, em especial as grandes corporações transnacionais, dadas 
as dimensões e abrangência das atividades que exercem, afrontam os direitos humanos em várias dimensões. Em países menos desenvolvidos o risco 
de violação aumenta violentamente, por conta da fraqueza das instituições regulatórias e fiscalizatórias do Estado. O rompimento da Barragem 1 da 
Mina do Córrego do Feijão na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, em 25 de janeiro de 2019, que deixou mais de 200 mortos identificados e mais de 
80 desaparecidos, é considerado um dos maiores desastres ambientais e humanos ocorridos no Brasil. No entanto, não é o único, mas apenas um 
dentre tantos outros casos identificados de violação de direitos humanos por empresas. O risco do rompimento de mais 17 barragens espalhadas pelo 
Brasil acarreta a necessidade de pesquisas que aprofundem na questão da responsabilidade das empresas com os direitos humanos. Neste sentido, 
nesta pesquisa pretende-se que os alunos aprofundem no debate teórico sobre direitos humanos e empresas, para, num primeiro momento 
compreender qual a extensão e a natureza das obrigações da Vale S/A de respeitar e proteger os direitos humanos, tal como interpretadas a partir do 
marco Ruggie, aprovado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2011. Em um segundo momento, os alunos devem avaliar o cumprimento 
destas obrigações pela empresa, no caso da Barragem de Brumadinho. Por se tratar de pesquisa interdisciplinar, que conjuga aspectos teóricos e 
empíricos peculiares à pesquisa em Direitos Humanos a metodologia conjuga diferentes métodos, em especial a interpretação teórico-normativa sobre 
como as obrigações de proteger e respeitar são interpretadas, dos padrões normativos de direitos humanos relacionados ao caso, que servirão de 
parâmetro de análise sob o ponto de vista material e, na análise quali-quanti dos dados coletados a respeito do rompimento da barragem de 
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RESUMO
A administração dos conflitos identifica-se como um serviço público que, no Brasil, cabe aos competentes agentes do Estado exercê-lo. Por meio de 
uma análise valorativa, escolhem-se os bens jurídicos mais relevantes para a sociedade e adota-se um sistema normativo que visa prevenir e estabilizar 
as relações sociais e, se houver lesão a direitos, sancionar a prática de condutas lesivas. Com esta pesquisa, busca-se apresentar ao aluno o 
funcionamento das instituições sociais de administração de conflitos nas esferas administrativa e judicial penal pelos agentes envolvidos na 
administração de conflitos resultantes no mercado de capitais. Serão identificadas, pelos alunos, as condutas relevantes praticadas no âmbito do 
mercado de capitais e que possam vir a ser identificadas como comportamentos criminosos a serem julgados em definitivo pelo Judiciário. No âmbito 
administrativo incumbe à Comissão de Valores Mobiliários identificar e até punir administrativamente comportamentos considerados potencialmente 
ilícitos e identificar os comportamentos categorizados como criminosos para posterior julgamento pelo Judiciário através do exercício da Atividade 
Jurisdicional. O estudo sobre os crimes econômicos qualificados como manipulação de mercado e as práticas administrativas e processuais na 
administração dos conflitos advindos do mercado de capitas, mostra-se original na medida em que esta abordagem é incipiente nas pesquisas na área 
jurídica e mais rara ainda nas ciências sociais. Desta forma, os conflitos a serem pesquisados pelos alunos dizem respeito à forma como a CVM 
administra, evita ou pune os comportamentos pertinentes à falta de informação relevante realizados por companhias. Ainda, serão objeto de análise 
pelos alunos, os métodos ou critérios utilizados na intervenção estatal penal no âmbito do Poder Judiciário. Para tanto, o aluno terá por estudo de 
caso, a condenação de dois então funcionários da Sadia, após denúncia de insider trading na oferta pública para aquisição de ações da Perdigão, em 
2006, pela empresa - primeiro caso de insider trading na esfera criminal julgado no Brasil, no âmbito da parceria da CVM com o Ministério Público 
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Título: ANÁLISE SOCIOLÓGICO-JURÍDICA DO RISCO EM SITUAÇÕES DE (ALTA) ASSIMETRIA: A ATUAÇÃO DECISÓRIA DO PODER JUDICIÁRIO NOS 
CASOS DE MARIANA E BRUMADINHO

Docente orientador: Marcelo Machado Costa Lima

RESUMO
Em meio aos objetivos institucionais estabelecidos para apoio à política de Iniciação Científica desenvolvida, o presente projeto tem por proposta 
desenvolver habilidades de novos pesquisadores a partir da perspectiva  jurídica que circunstancia o fenômeno do risco, conforme a visão deste 
estabelecida pelo sociólogo alemão Ulrich Beck e mais especificamente, a partir do referido fenômeno em situações de alta assimetria. Para tanto, 
além da abordagem teórico-sociológica, deverão ser analisadas as principais teorias que circunstanciam o risco sob uma perspectiva jurídica. A partir 
destes levantamentos conceituais e teóricos, serão avaliadas decisões jurídicas proferidas pelas diversas instâncias do Poder Judiciário nos 
emblemáticos casos de Mariana e Sobradinho, onde os desastres parecem apontar exatamente para situações de risco de alta assimetria, em que as 
consequências havidas são desproporcionalmente muito mais elevadas do que as previamente informadas /previstas. Nesse sentido, nas decisões 
apontadas será avaliado, sob um ponto de vista jurídico-metodológico, se o Poder Judiciário brasileiro se utiliza da denominada “análise econômica do 
direito” (law economics), de crescente influência no âmbito teórico-jurídico brasileiro, ou aplica soluções que têm por pressuposto fundarem-se em 
teorias morais, rivais daquelas primeiras apontadas. Nessa linha, no âmbito da delimitação da pesquisa, buscar-se-á, a partir de um inventário das 
soluções judiciais utilizadas nos desastres de Mariana e Brumadinho, apontar quais as linhas paradigmáticas para decisões em situações similares, que 
envolvam riscos de alta assimetria e também quais são as principais linhas teórico-filosóficas utilizadas pelo Poder Judiciário nestes casos. Por se tratar 
de pesquisa voltada para a iniciação científica, o quadro investigativo possui caráter eminentemente descritivo, não havendo, nesse sentido, 
pretensões de aprofundamento das razões decisórias. Quanto à abordagem, é possível classificar a presente investigação como qualitativa, sendo que 
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RESUMO
Direito e Literatura têm em comum o fato de serem frutos da sociedade. Se Direito nasce da relação fato, valor e norma,  segundo a Teoria 
tridimensional do direito, a Literatura nasce em seu processo criativo justamente da observação desta sociedade que incentiva determinadas condutas 
ou por outro lado, as coíbe em forma de normas jurídicas (princípios e regras). Se o fato social é anterior, o direito e a literatura são posteriores, mas 
dentre eles por vezes não se consegue distinguir qual é o antecessor ou se mesmo são simultâneos. Direito e Literatura são frutos de uma mesma e 
determinada sociedade e em razão de suas próprias essências demonstram o modo de pensar, de se organizar e de gerir conflitos, como um 
julgamento de um crime de infanticídio cometido por uma mulher pobre e negra na virada dos séculos XIX e XX, na obra "Canaã" de Graça Aranha. O 
estudo contextualizado do direito hoje está adstrito a uma visão humanista, posto que não subsiste mais o tecnicismo e o dogmatismo por si sós em 
um cenário que se prima pela pluralidade e democracia. Com base neste olhar, é evidente a contribuição relevante de outras ciências além da jurídica 
na hermenêutica e na interpretação dos fatos para que haja subsunção legal ou adequação típica de modo eficaz. Mister é que o operador do direito 
do século XXI interprete os fatos e a lei levando em consideração o contexto histórico e para isso não poderá deixar de considerar conflitos sociais e 
culturais, o que lhe exigirá inclusive conhecimento de outras ciências que auxiliarão na aplicação de um Direito mais justo. O novo direito se importa 
com o critério de justiça, além do critério jurídico. Se o Direito pode ser compreendido como ciência cujo objeto de formação são os acontecimentos 
sociais, a história é o laboratório do jurista e a Literatura irá realizar algumas contribuições, posto que funciona como documento vivo de fatos 
históricos e é um espaço de redação criativa capaz de recriar a realidade e levar maior compreensão e acessibilidade a temas inclusive de natureza 
jurídica. Com foco na importância da contribuição que o estudo interdisciplinar entre o Direito e Literatura pode possibilitar, o presente projeto de 
iniciação científica buscará examinar as relações que se podem estabelecer entre as duas disciplinas, tomando por base a obra “Canaã” de Graça 

E-mail: jerusanina@hotmail.com

Aluno: Patrick de Araujo Vieira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/UNESA
Título: INTERNACIONALIZAÇÃO E SISTEMAS JURÍDICOS: INTERLOCUÇÕES E INFERÊNCIAS NO DIREITO BRASILEIRO

Docente orientador: Getúlio Nascimento Braga Júnior

RESUMO
A pesquisa contará com diálogo internacional na troca de informações, por um sistema de comunicação e cooperação para o fluxo das investigações e 
tem preocupação em esclarecer como o teor sistêmico-jurídico pode influenciar o ordenamento, o Direito, a Lei, a norma e o juízo.  E na compreensão 
do orientando, o projeto, instala-se para que seu raciocínio jurídico possa se ambientar no processo de amadurecimento nas discussões que a ele se 
apresentar, tendo um olhar não puramente dogmático do quadro de reflexão.  Ela se desenvolve também pela relevância das recentes preocupações 
interpretativas das normas e das decisões judiciais, corroborando o contato com as famílias jurídicas, mas também propiciando aprofundamento das 
questões sobre a Teoria da Norma e sobre a compreensão dos juízos.  Assim, a pesquisa propõe desenvolver estudos sobre os sistemas jurídicos mais 
conhecidos e o que deles foi assimilado no Brasil.  Um dos principais debates jurídicos contemporâneos sobre a conduta pretoriana, os desenhos 
institucionais e o próprio ordenamento jurídico, são construídos pela força desses sistemas.  Para tanto, o estudo contempla sua dinâmica no contexto 
brasileiro diante das origens e discussões internacionais, observando a orientação concebida na Europa, notadamente, na Alemanha, França e 
Inglaterra.  E, em paralelo, é examinado abordado o conceito de Sistema para no Direito, lembrando a experiência verificada no cenário jurídico 
Estadudinense na questão do precedente, sistema ou não.  A pesquisa procura identificar não apenas as características e o aproveitamento do sistema, 
mas também as problemáticas que podem ocorrer, quando orientações sistêmicas incidem sobre o ordenamento e sobre a codificação, sendo 
simplesmente transportadas, mas não progressivamente acolhidas e adaptadas.  A metodologia da pesquisa será, fundamentalmente, por meio da 
revisão bibliográfica que aponte história, conceitos, estrutura e casos que ajudem a compreender as bases, funcionamento e resultante da dinâmica do 
Sistema Jurídico.  Em harmonia com a proposta da iniciação científica, o projeto prima por contribuir com a formação acadêmica propiciando 
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Título: O DIREITO ENTRE A NORMATIVIDADE E A AXIOLOGIA: UM ESTUDO ENTRE ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA E A MORAL NO DIREITO
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RESUMO
A pesquisa é desenvolvida na observação de questões aludem à construção do pensamento jurídico e na proposta de aperfeiçoamento postulatório, 
além das construções requeridas para formulação do juízo, na elaboração do argumento e na racionalidade prática do Direito.  Os discursos jurídicos e 
os discursos decisórios ocupam lugar diferenciado no cenário dos estudos hodiernos sobre as questões envolvendo os paradigmas do Estado e da 
Sociedade Civil.  Hoje, entre os sistemas que tocam o seu ordenamento, o Brasil, se coloca diante de uma nova realidade que demanda releituras sobre 
sua Teoria e Filosofia do Direito e que se relacionam, desdobram-se no plano da razão, dos princípios, das normas, das regras, dos valores, 
notadamente, pelo curso de decisões judiciais que apresentam teor axiomático de maior amplitude e maiores conjugações nas variáveis, rigores da 
racionalidade e argumentação que informam tais decisões.  Neste sentido, a preocupação em pesquisar paradigmas que abordam a questão dos 
valores constitui ação própria à trajetória jurídica porque presentes no arco das construções e conclusões do Direito; mantendo a discussão da natural 
reticência da moral como elemento corretivo do Direito em permanente observação.  A metodologia da pesquisa será, fundamentalmente, por meio 
da revisão bibliográfica que aponte, por um lado, a racionalidade, o argumento e a Teoria dos Valores – interrogando hipótese de hierarquia dos 
mesmos –, considerando, em paralelo a ponderação de princípios e a concreção de casos que ajudem a compreender as bases, funcionamento e 
resultante da dinâmica do Direito Contemporâneo.  Em harmonia com a proposta do Programa Institucional de Iniciação Científica, o projeto prima por 
contribuir com a formação acadêmica do orientando, propiciando compreensão e aprofundamento das questões em rigor científico para as tarefas 
interpretativas dos que se propõem a pensar e atuar no Direito, com o prumo da metodologia e das categorias próprias à ciência e à área jurídica.  
Destacando, no contexto, o problema da argumentação nas discussões jurídicas contemporâneas em que também está inserido o Estado brasileiro, 
segue-se o tratamento da questão dos valores no ultrapassamento das fronteiras geopolíticas, identificando, tanto quanto possível, elementos de trato 
específico do Estado de Direito em face de um arcabouço de relativismos subjetivos, examinando a possível simetria sistêmica e o sinalagmatismo das 
relações.  Neste complexo de conceitos e interesses estão presentes pretensões do Estado e da Sociedade Civil.  As pontuais, mas seculares, fissura 
entre ambos, encontram zonas limítrofes, especialmente, dentro do Direito e da Filosofia.  A sequência dos estudos será organizada em História, 
Estrutura, Fontes e, em abordagens pontuais de institutos, por evidenciação de casos concretos, com caráter universal de enfrentamento, propondo 
compreender o entendimento jurisprudencial, a fim de identificar parâmetros da atividade pretoriana no exercício do juízo e na expectada realização 
da justiça, a fim de construir entendimento mais apurado das demandas jurídicas, para observar então, em última análise, como a presença dos valores 
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RESUMO
Este estudo tem como principal objetivo investigar a forma como a avaliatividade, presente no discurso jurídico, contribui para a argumentatividade e 
para a persuasividade da linguagem em peças processuais distintas, a saber: uma petição inicial, uma contestação, um recurso e uma sentença. Para 
sua adequada consecução, este trabalho terá por fundamentação a Teoria da Avaliatividade proposta por Martin & White (2005). Embora os autores 
em questão discorram sobre três categorias de avaliatividade, quais sejam, afeto, julgamento e apreciação, nosso enfoque será na categoria intitulada 
Julgamento, que busca compreender a forma como os operadores do Direito fazem uso da linguagem para avaliar positiva ou negativamente pessoas, 
a fim de persuadir um auditório e garantir sua adesão. Esta categoria foi a selecionada para o estudo em virtude da sua frequência e relevância para o 
discurso que será analisado. Ademais, em virtude do seu reconhecimento como ferramenta altamente persuasiva na argumentação jurídica, será 
considerado o papel desempenhado pelas metáforas linguísticas, licenciadas por metáforas conceptuais, no discurso escrito pelos operadores do 
direito. Para tanto, nós nos apoiaremos na Teoria da Metáfora Conceptual  desenvolvida por Lakoff & Johnson (1980) [2002], que retirou a metáfora 
do seu lugar de mera figura de linguagem para entendê-la como figura de pensamento. Essa mudança implicou a mudança de status da metáfora de 
um simples "enfeite" da linguagem para uma figura que é capaz de promover um ganho cognitivo para o seu usuário.Assim, quatro peças jurídicas 
serão analisadas em termos de presença de linguagem avaliativa, metafórica ou não, a fim que se possa constatar a argumentatividade e a 
persuasividade desses textos.Abordagens como essa podem sugerir uma série de limitações, uma vez que a análise do Discurso Jurídico que estamos 
propondo é meramente a análise de algumas peças de um processo judicial, e críticas poderiam ser levantadas no sentido de que tais textos não 
representariam todo o Discurso Jurídico. Ainda assim, diante da impossibilidade de abarcar o Discurso Jurídico de uma forma geral, acreditamos que a 
análise de uma amostra de textos autênticos como estamos propondo poderá contribuir significativamente para um melhor entendimento do 
funcionamento dos mecanismos de persuasão nos textos analisados. Possivelmente esse entendimento poderá se estender a outros textos de natureza 
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Título: OBSERVATÓRIO DE DIREITO DIGITAL: INOVAÇÃO, DISRUPÇÃO E TECNOLOGIA, COM ÊNFASE NA ANÁLISE DAS LAWTECHS E LEGALTECHS
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RESUMO
A Revolução Digital alterou significativamente a forma como as pessoas se relacionam em sociedade e suas maneiras de interagir com o próximo, em 
razão da tecnologia. É fato que a sociedade requer tempo para adaptação e aceitação de novos paradigmas e transformações. Torna-se necessário um 
olhar atento, pois as inovações disruptivas produzem efeitos colaterais em diversas áreas. Do ponto de vista acadêmico, deve-se promover o ‘mindset’ 
adequado em relação às formas que interagem as inovações tecnológicas e a prática jurídica. A pluralidade de setores, mercados e domínios 
influenciados pelo Direito Digital se tornam cada dia mais consideráveis, podendo seu entendimento e caracterização aferir, em limitado espaço de 
tempo, uma associação total sobre as relações interpessoais e virtuais. O estreitamento dos vínculos comerciais e mercantis vem favorecendo o 
crescimento deste conceito, enlaçando os novos contratos às práticas vinculadas ao Direito Digital. A indústria, já perpassando pela fase denominada 
de Quarta Revolução ou Indústria 4.0, faz uso ininterrupto dos conceitos do Direito Digital e, nesse sentido, as lawtechs e legaltechs ganham espaço no 
cotidiano dos profissionais que atuam na área jurídica. As transformações são cada vez mais notadas no cotidiano forense. A pesquisa visa analisar o 
crescimento das lawtechs e legaltechs no mercado brasileiro, suas diferenças terminológicas em diversos países, bem como observar as 
transformações nas carreiras jurídicas, especialmente na advocacia. Outra abordagem é a de que os advogados não serão extintos na era da 
automação, pelo contrário, terão muito mais oportunidades de aperfeiçoamento profissional, uma vez que pouparão tempo com análise de 
documentos e busca de julgados para suas fundamentações. As tarefas repetitivas podem ser realizadas por inteligência artificial, mas é compreensível 
que ainda haja resistência de diversos grupos em aceitar a realidade da inovação. Assim, o Observatório de Direito Digital da Universidade Estácio de Sá 
tem por objetivo demonstrar que as novas tecnologias estimulam o exercício intelectual do operador do direito, tornando mais rápidas as soluções de 
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RESUMO
O desempenho dos alunos nos  Cursos de Direito é, em muitos casos, comprometido pela pouca habilidade que possuem esses alunos em relação à 
leitura e à escrita, apesar dos esforços das instituições de ensino para integrá-los ao ambiente acadêmico. Essa habilidade pode estar relacionada a 
uma questão de letramento. O aluno foi alfabetizado na Educação Básica, porém não se apropriou da escrita socialmente. Este estudo se propõe a 
traçar um perfil do letramento do aluno ingressante no Curso de Direito da Universidade. A realização de entrevistas com professores dos períodos 1º e 
10º do curso, bem como a análise de exames da OAB e do ENADE servirão de base para a elaboração de atividades a serem aplicadas aos alunos, a fim 
de se delinear esse perfil. Se o aluno ingressante no Curso de Direito nas unidades West Shopping e Campo Grande têm o seu desempenho 
comprometido devido a uma dificuldade de compreensão das atividades e avaliações propostas pelos docentes, isso ocorreria  devido a um letramento 
insuficiente para a sua inserção no ambiente acadêmico.Diante das dificuldades apresentadas pelo aluno ingressante e das exigências feitas ao longo 
do curso e do que se espera do concluinte, tem-se uma questão relevante, que essa pesquisa busca responder: a definição do perfil de letramento dos 
alunos ingressantes no curso de Direito das Unidades West Shopping e Santa Cruz da Universidade Estácio de Sá. O objetivo geral da pesquisa é avaliar, 
a partir de parâmetros previamente definidos, a leitura e a escrita dos alunos ingressantes no curso de Direito nas Unidades acima mencionadas.  Os 
objetivos específicos são: revisar o conceito de  letramento; estabelecer, a partir da visão do professor,  o perfil que se espera do aluno no que diz 
respeito à leitura e à escrita; analisar o perfil de letramento  que se espera no ENADE;  analisar o perfil de letramento que se espera no Exame de 
Ordem; estabelecer parâmetros de avaliação das habilidades de leitura e escrita dos alunos de 1º período do curso de Direito; avaliar o perfil de 
letramento dos alunos de 1º período do curso de Direito; propor estratégias de intervenção nos casos de letramento insuficiente dos alunos, em 
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RESUMO
A presente pesquisa tem como escopo analisar as principais propostas de alteração da legislação federal em matéria ambiental. Destacam- se 
propostas abordando temas como o licenciamento ambiental, avaliação de impacto ambiental, demarcação de terras indígenas e de áreas de 
preservação permanente e a regulamentação do uso de agrotóxicos, rotulagem de alimentos geneticamente modificados, propostas de alteração na 
Lei da Mata Atlântica.  Inicialmente, pretende-se tratar com maior profundidade as propostas de revisão do licenciamento ambiental no Brasil e 
flexibilização da liberação de agrotóxicos, tendo em vista a possibilidade de retrocessos efetivos diante de propostas como a do Projeto de Lei 3.729/04 
e com a PEC 65/2012, assim como possibilidades de avanço do Projeto de Lei 6299/2002, conhecido como PL do Veneno. Fundamental se faz, 
portanto, a análise destes temas, ainda em debate no Congresso, e também de outras importantes propostas legislativas com profundo impacto na 
regulação jurídica do meio ambiente no Brasil.   Vivemos um momento delicado do direito ambiental no país, o que por si justifica uma pesquisa mais 
aprofundada sobre os temas mencionados acima, considerando a pluralidade de interesses envolvidos e o caráter irreversível dos possíveis danos. 
Assim, com suporte do método de investigação dedutiva e bibliográfica, busca-se a compreensão e contextualização crítica dos cenários possíveis 
(avanços e retrocessos) em matéria de legislação ambiental no Brasil em nível federal.Apresenta como objetivo geral: análise das principais propostas 
de alterações legislativas no congresso Nacional e no âmbito da União à luz da Constituição e do princípio da vedação ao retrocesso em matéria 
ambiental, principalmente nos temas de licenciamento ambiental e uso de agrotóxicos e como objetivos específicos: a contextualização e avaliação da 
implementação das alterações legislativas propostas no âmbito federal relacionadas à proteção do meio ambiente; verificação das variáveis e 
disposições dos Projetos de Lei pertinentes, bem como sua recepção do ponto de vista principiológico-constitucional; correlação dos Projetos de Lei e 
Emendas Constitucionais conexos com temas estratégicos como Licenciamento, espaços especialmente protegidos, Lei da Mata Atlântica, regulação e 
rotulagem de OGMs, uso de agrotóxicos; identificação dos reais interesses, se coletivos ou pessoais, que motivam a criação e aprovação dos Projetos 
de Lei e elaboração de artigo científico. Como metodologia será utilizado como método de abordagem geral o indutivo e procedimental. Levando em 
conta que os fatos não podem ser considerados fora de seu contexto. Para coleta e análise de dados, o método preferencial é o bibliográfico, incluindo 
pesquisa legislativa e jurisprudencial.  Tal pesquisa será pautada pela perspectiva   interdisciplinar do Direito Ambiental correlacionada ao 
desenvolvimento.  Evidenciando, assim, observações de casos da realidade concreta e da deliberação dos Projetos de Lei em questão nesta pesquisa. 
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Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título: A MODELAÇÃO TRIDIMENSIONAL FÍSICA E O POTENCIAL DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS: DA TEORIA PARA A PRÁXIS

Docente orientador: Romulo Augusto Pinto Guina

RESUMO
O processo de concepção em atividades projetuais como Design, Arquitetura, Artes e Engenharia possuem natureza complexa e interdisciplinar, com 
especificidades e também semelhanças em seus métodos de trabalho. Entre os procedimentos e técnicas comuns está o uso de recursos de 
representação de ideias através de representações bi e tridimensionais. Tais representações amplificam as possibilidades de aproximação do projetista 
com o objeto em estudo, e por isso, podem ser denominadas ferramentas, instrumentos ou mesmo tecnologias. Apesar de variadas em seus meios de 
realização e suas finalidades, costumam ser empregadas de modo complementar, agregando maior rigor e aumento da probabilidade de sucesso do 
projeto. Dentre as ferramentas de representação mais comumente utilizadas estão os modelos físicos. Este projeto de pesquisa trata da contribuição 
da modelação criadora com a utilização de matéria prima não usual nas etapas criativas do processo de projeto, momento em que as soluções ainda 
estão em desenvolvimento e o pensamento fluído, com ênfase nos modelos mais comumente produzidos dentro dos curso da economia criativa. Para 
tanto será observado durante o desenvolvimento da pesquisa os fenômenos circunscritos ao ato de projetar a partir do conceito bachelardiano da 
imaginação material, visto que procura identificar quais tipos de modelos podem contribuir para capilarizar a capacidade criativa nas etapas de 
conceituação e criação projetual. São investigadas as relações entre o processo de modelação e as possíveis iluminações ocorridas durante as etapas 
criativas do processo de projeto. Pretende-se como contribuição para universidade criar um conjunto de catálogos e amostras que contribuíam e 
instrumentalizem didaticamente tanto o corpo discente quanto docente a partir da exploração de três fatores essenciais: o domínio das técnicas de 
confecção; permitir- se a incerteza ao longo do processo, a tentativa-e-erro como método; e da experimentação das diferentes materialidades. 
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Título: ANÁLISE DE CONSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA OESTE DO RIO DE JANEIRO

Docente orientador: Liane Flemming

RESUMO
A pesquisa pretende analisar edificações abandonadas, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, se estas possuem as condições necessárias para se 
tornarem escolas, entendendo a necessidade da criação de escolas para a cidade, pela carência de vagas. A capacidade de adaptação das construções, 
que inclusive possui um caráter sustentável, é uma característica importante, pois estendendo o ciclo de vida das edificações, evita-se a perda de uma 
infraestrutura existente. Essa quantificação da demanda por vagas e a falta delas fará parte da pesquisa, na primeira etapa. Para a avaliação será 
necessária a criação de critérios que serão resultado de um levantamento na legislação, tanto do código de obras, como exigências da Secretaria de 
Educação, além dos critérios arquitetônicos de trazem qualidade para o espaço como: o conforto ambiental, segurança, acessibilidade, entre outros. As 
edificações a serem utilizadas serão da área de Curicica e Camorim, duas regiões antigas, mas com uma população jovem e que tende a crescer em 
função da via Transolímpica e por disponibilizar condições de crescimento. Mesmo tendo espaço disponível, a pesquisa pretende utilizar edificações 
abandonadas, a partir da valorização da reciclagem e sustentabilidade da cidade. A partir dos critérios e da seleção de edificações abandonadas, estas 
serão avaliadas e classificadas em função de algumas condições de suas adaptações ou restrições, que serão definidas durante a pesquisa, como por 
exemplo se ela pode ser adaptada completamente ou necessitaria de acréscimo de área, ou qual programa de escola ela poderia atender, fundamental 
ou básico, entre outras. Os resultados serão agrupados de maneira sistemática, pensando em uma futura consulta de estudantes e profissionais, 
através de mapas e tabelas. O objetivo dessa pesquisa, além da avaliação das construções, de modo a diagnosticar as construções que poderiam ser 
utilizadas para escolas, também pretende avaliar o próprio processo de estudo de viabilidade da adaptação, se de fato esse método auxiliaria no 
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Título: CONFORTO AMBIENTAL EM ESPAÇOS LIVRES – PAISAGENS E AMBIÊNCIAS NAS HABITAÇÕES E ESPAÇOS DE SAÚDE

Docente orientador: Eliane Silva Barbosa

RESUMO
O presente projeto de pesquisa apresenta uma reflexão sobre os espaços livres e conforto ambiental. O estudo inclui a contribuição das áreas livres 
para a qualidade das ambiências, internas e externas e o favorecimento de paisagens urbanas mais harmoniosas. O problema de grande parte dos 
empreendimentos, em especial programas residenciais, consiste na maioria deles destinar a maior parte dos recursos nas áreas edificadas, ficando o 
edifício construído sem uma relação de qualidade entre o interior e o exterior. A falta de preocupação com os espaços livres afeta o microclima 
urbano, com áreas desprovidas de qualidade ambiental e paisagens sem encantamentos. Os grandes centros urbanos, com grandes adensamentos dos 
edifícios e as áreas recém ocupadas, com o avanço das áreas residências para as áreas da periferia, mostram hoje na cidade do Rio de Janeiro áreas 
com pouca preocupação das áreas livres da cidade.  Os espaços não edificados constituem um importante articulador na busca por uma adequação as 
severas condições climáticas da cidade e ainda um refúgio visual e paisagístico para os usuários. O estudo ambiciona analisar espaços livres em dois 
programas indispensáveis a arquitetura, sendo eles: o programa habitacional e o programa de espaços de saúde. A escolha por estes dois programas foi 
o quanto a busca pelo conforto humano é uma condição prioritária nestes dois usos. A pesquisa objetiva  relacionar o quanto as áreas livres providas 
de conforto ambiental, incluindo conforto higrotérmico, visual e aústico, contribuem para o conforto humano. Áreas providas de qualidade podem 
influenciar diretamente na saúde dos usuários e ainda reduzir ganhos térmicos desnecessários as áreas edificadas. Em projeto de pesquisa, iniciado em 
agosto de 2017, foi feito um estudo sobre a temática de habitação social e conforto ambiental, conferindo através de estudos de casos que as soluções 
apresentadas em edifícios de construções recentes estão muito longe de qualidade quando comparados aos edifícios mais antigos da década de 50. O 
inicio do século XX foi marcado por construções de grande relevância com relação à habitação social. Durante a realização desta pesquisa observou-se 
que a maioria dos edifícios que fazem parte do atual programa de habitação social encontram-se desconectados das necessidades dos usuários, 
começando por sua localização até sua ambiência e a falta de cuidado com as áreas livres. Em prosseguimento as pesquisas de conforto ambiental e 
habitação um novo projeto de pesquisa foi iniciado em agosto de 2018, com previsão de término para agosto de 2019. Este projeto em andamento 
aborda a relação entre os vazios urbanos, a possibilidade de retrofit de edifícios sem uso para habitação no centro urbano da cidade do Rio de Janeiro. 
Durante a pesquisa foi possível analisar o quanto a falta de uma implantação adequada e a carência de áreas livres de qualidade reduzem a qualidade 
das habitações e a relação de pertencimento do indivíduo com o espaço. O atual projeto de pesquisa parte da necessidade, encontrada em estudos 
anteriores mencionados, de um olhar mais aprofundado para os espaços livres para que possam acomodar em qualidade ambiental as necessidades 
dos usuários e contribuir com qualidade de ambiências. Será feita uma análise comparativa entre áreas edificadas providas de espaços livres de 
qualidade em sua implantação e áreas edificadas desprovidas de espaços livres de qualidade. Os edifícios a serem analisados serão definidos ao logo da 
pesquisa com a pretensão de serem estudados ao menos dois edifícios de cada programa, residencial e estabelecimentos de assistência a saúde. Com 
uma abordagem pouco observada em estudos anteriores, pretende gerar conhecimento de interesse dos estudantes e pesquisadores em arquitetura e 
urbanismo e até mesmo de profissionais das áreas da arquitetura e engenharia, em um momento onde a busca por soluções mais adequadas as 
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RESUMO
A arquitetura brasileira é mundialmente conhecida principalmente por causa de Brasília. Uma capital construída no meio do país com projetos de Oscar 
Niemeyer ornamentando suas ruas, quadras e esplanadas. Tudo o que Brasília representa na arquitetura, partiu do movimento modernista, que 
transformou a nova capital brasileira em um grande local de experimentação. Brasília é o ápice deste movimento, mas muito se produziu nesta época e 
muitos dos nomes que participaram dele não são conhecidos do grande público. Tanto o Rio de Janeiro como São Paulo possuem muitos projetos que 
são de autoria de arquitetos que não receberam a visibilidade de Oscar Niemeyer, mas que possuem igual importância. Um dos motivos para isso é que 
estas obras não são facilmente acessadas pela grande população, não por serem fechadas a visita, mas por falta de acesso a cultura por grande parte 
do povo brasileiro. Este trabalho tem como objetivo possibilitar que mais pessoas conheçam as obras destes grandes arquitetos, obras que não são 
bem conhecidas nem por especialistas da área. Nos focaremos em projetos residenciais de quatro grandes arquitetos brasileiros: Affonso Eduardo 
Reidy, Sergio Bernardes, Paulo Mendes da Rocha e Lina Bo Bardi. A escolha por projetos residenciais, se dá pelo fato destes não serem tão divulgados 
como os projetos institucionais e por terem um programa simples. O projeto contará com a participação de quatro alunos, que serão responsáveis em 
percorrer as principais bibliotecas e acervos da cidade, fazendo o levantamento da maior quantidade de desenhos técnicos e iconográficos de projetos 
residenciais. Ao final da pesquisa, a equipe selecionará dois projetos, de cada arquiteto, para serem modelados tridimensionalmente. Durante o 
movimento modernista, a forma de projetar era muito diferente da atual. Os arquitetos ficavam debruçados em suas pranchetas, com seus 
instrumentos de desenho, projetando por longas horas. Todo o processo era muito demorado. Com o avanço da tecnologia, a arquitetura mudou a sua 
forma de conceber o projeto. Desenhos a mão livre ficaram limitados ao croqui. Os desenhos técnicos são feitos em potentes computadores com 
softwares que apresentam a cada dia mais recursos para a representação gráfica. Através desta nova forma de fazer arquitetura, este projeto irá 
modelar tridimensionalmente os projetos residenciais dos arquitetos selecionados. Estes projetos estão em diferentes partes do país, o que dificulta a 
visita física a eles. Com os modelos tridimensionais é possível criar ambientes virtuais e através da Realidade Virtual, disponibilizar estes projetos pela 
web. Este tipo de experiência já é muito conhecido por grande parte da população mais jovem, uma vez que muitos jogos utilizam este tipo de recurso 
para a imersão no ambiente do jogo. Nós propomos uma imersão semelhante, onde o usuário terá a oportunidade de “caminhar” por uma residência 
projetada por um arquiteto moderno. Para que essa pesquisa alcance o maior número de pessoas possíveis, serão realizadas parcerias com fundações 
dos arquitetos pesquisados e no caso da falta destas, com os familiares dos mesmos. Estas parcerias darão credibilidade ao projeto, fazendo de sua 
divulgação não somente um local para conhecer as obras arquitetônicas, mas também um espaço para que outros pesquisadores a utilizem como 
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Título: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORTO AMBIENTAL E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: TIPOLOGIAS ARQUITETÔNICAS DE BAIXO IMPACTO 
AMBIENTAL E ALTO IMPACTO SOCIAL

Docente orientador: Letícia Thurmann Prudente

RESUMO
A proposta é discutir as questões de projeto voltados a uma arquitetura mais sustentável, no que diz respeito às dimensões sociais, ambientais, 
econômicas e culturais, destacando os aspectos de baixo impacto ambiental e alto impacto social de forma equilibrada, a fim de suprir algumas lacunas 
acadêmicas ainda existentes sobre a produção da Habitação de Interesse Social (HIS) no Brasil, sobretudo relacionadas aos parâmetros de Conforto 
Ambiental e Eficiência Energética (CAEE) existentes em normas e legislações pertinentes, ampliando o conhecimento científico sobre os aspectos 
sociais e ambientais de projetos e experiências de baixo impacto ambiental e alto impacto social. O tema da sustentabilidade vem, cada vez mais, 
inserido nos atuais debates internacionais sobre arquitetura e seu impacto nos diferentes aspectos que engloba o processo de projeto, construção e 
pós-uso das edificações. O setor da construção civil é, ao mesmo tempo, o que mais contribui com resíduos, mas também é o mais significativo no 
sentido de estratégias de redução dos impactos ambientais nas cidades e no atendimento das metas de desenvolvimento sustentável. Apesar de existir 
uma série de normativas e legislações voltadas às questões de desempenho energéticos das edificações no Brasil, pouco se tem discutido temas sobre 
HIS e CAEE em conjunto, necessário para atender a maior parte da população que carece do acesso a moradia digna e bem localizada no contexto 
urbano. O objetivo principal é pesquisar e propor técnicas de baixo impacto ambiental e alto impacto social relacionadas ao CAEE, direcionadas a 
diferentes tipologias arquitetônicas de HIS para as cidades do Rio de Janeiro e Niterói. A metodologia abrange: Pesquisa bibliográfica e documental, 
com base em autores e documentos relacionados aos eixos temáticos; Pesquisa de campo em casos com características diversas em relação a 
tipologias de HIS e técnicas de CAEE; e Análise de dados para a sistematização, descrição e a análise dos dados da pesquisa de campo, bem como a 
análise comparativa entre as distintas tipologias de HIS e as técnicas de CAEE. A fundamentação teórica tem como base autores que tratam de três 
eixos temáticos:  “arquitetura mais sustentável e as dimensões da sustentabilidade”, visando princípios e estratégias de projetos por meio do 
equilibrado entre diferentes dimensões da sustentabilidade; “avaliações de sustentabilidade e CAEE”, visando estabelecer parâmetros possíveis, com 
base em autores que propõem métodos; e “tipologias arquitetônicas de HIS”, visando levantar e propor técnicas de baixo impacto ambiental e alto 
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Título: APROPRIAÇÕES DE NARRATIVAS DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NO CINEMA
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RESUMO
O universo das Histórias em Quadrinhos (também conhecidas como HQs) parece alcançar um crescente e massivo espaço no meio audiovisual. Com 
uma forte tendência que parece ganhar cada vez mais força, os filmes baseados em super-heróis oriundos das revistas se tornam uma fórmula que 
dificilmente não se concretiza em um sucesso de público com grandes retornos financeiros para as suas produtoras. Dessa forma, é necessário 
compreender algumas das complexidades envolvidas nesse processo de apropriação. Apesar dos atuais Blockbusters fílmicos versarem muito em torno 
dessa aliança intermidiática, tal processo não é algo que surge recentemente. Desde seus primórdios, o cinema se utiliza de histórias de diversas outras 
mídias. Além dos livros e peças de teatro, as histórias em quadrinhos também são um rico material para a criação de filmes já em seu início. 
Entretanto, esse diálogo se consolidou como uma fórmula de maior sucesso apenas nos últimos anos. Não estamos descartando a repercussão de 
outras produções anteriores, contudo, é importante compreender que apenas recentemente temos uma utilização massiva de um amplo universo das 
HQs. Antes disso, essa apropriação se reduzia mais a alguns casos específicos e, apesar do sucesso de Batman e Superman, outros inúmeros 
personagens naufragavam em fracassos de bilheteria e/ou não possuíam um bom investimento que possibilitasse o financiamento de um projeto mais 
ousado. O atual universo cinematográfico da Marvel Comics foi apresentado pela primeira vez, a pouco mais de 10 anos com Iron Man em 2008. 
Mesmo se contarmos os filmes não representantes desse recorte, mas pertencentes da mesma empresa de quadrinhos Spider-Man (2002) e X-Men 
(2002), nos encontramos em um espaço de tempo menor do que 20 anos. Assim, podemos destacar, independente da perspectiva adotada, que esse 
fenômeno se trata de algo ocorrido com tamanha potência a partir dos anos 2000 e que tem apresentado maiores possibilidades até em termos de 
reconhecimento crítico mais recentemente. Trata-se de um fenômeno extremamente contemporâneo que se encontra em crescente sintonia com seu 
público e com nossa sociedade. A Comunicação procura compreender a importante relação entre os meios, a cultura e a sociedade. Dessa forma, a 
importância em analisar essa tendência e como esse processo se dá ao longo da história é de extrema relevância. O diálogo entre dois importantes 
meios por si só já se apresenta como uma interessante fonte de pesquisa. Ao perceber como esse diálogo se torna uma tendência e uma importante 
fonte de produção, desenvolver estudos sobre esse tema acaba sendo essencial para o conhecimento de nossa época. Com o objetivo de apresentar 
reflexões epistemológicas e uma ampla compreensão sobre esse fenômeno, é necessário um mapeamento desse processo ao longo da história, 
buscando desvendar as características sobre as narrativas e as linguagens entre as duas mídias. Assim, relacionando esse diálogo com uma perspectiva 
histórica do cinema e estudos sobre suas linguagens, procuramos apresentar uma forma de entender esse processo. A pesquisa se dará através do 
levantamento de bibliografia relativa ao assunto e uma coleta de dados sobre as produções cinematográficas ao longo do tempo. Além disso, é 
importante uma compreensão dos mecanismos por trás desse diálogo, sejam eles mais teóricos (como noções de linguagem, apropriação, narrativa 
etc) ou mais práticos (como a investigação de dados mais concretos sobre as produções como questões financeiras, técnicas etc). As HQs tornam-se 
um dos mais rentáveis produtos do cinema contemporâneo, e ignorar esse fenômeno seria ignorar uma importante característica de nossa sociedade 
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Título: CINEMA E MATERIALIDADES NO ÂMBITO DA DIREÇÃO DE ARTE: A COMUNICAÇÃO VISUAL NA ANÁLISE DIEGÉTICA

Docente orientador: Nívea Faria de Souza

RESUMO
Em uma obra cinematográfica cada função desenvolve seu projeto e executa sua função dentro de suas especialidades técnicas, o que faz do cinema 
um signo híbrido. Dessa maneira, a semiótica cinematográfica pode ser dividida em três conjuntos fundamentais: a sintaxe, a forma e o discurso. Essa 
tríade corresponde ao sonoro, ao visual e ao verbal, respectivamente (SANTAELLA, 2001), e compõem uma produção audiovisual. Destarte, nesta 
proposta deseja-se desenvolver e promover os estudos visuais da forma e do espaço como elemento importante do discurso diegético, destacando a 
direção de arte e os figurinos como elementos comunicadores essenciais, assim como suas funções e profissões no mercado audiovisual. Esta proposta 
surge como um questionamento da participação da direção de arte, da cenografia e do figurino na construção visual da cena e compreender os 
processos criativos e as construções visuais. Busca-se enfatizar o papel e a abrangência dos ofícios ligados a materialização da composição espacial e 
esmiuçar os processos, além de fomentar as investigações sobre a importância do trabalho dos profissionais diretores de arte, figurinistas e cenógrafos. 
Entendendo que a prática da produção cinematográfica é um fazer coletivo que demanda grande especialidade técnica em suas funções, e que 
trabalham em conjunto para a realização de uma obra, essa pesquisa percorre o caminho de elucidar posições e participações da função da Equipe de 
Arte, que é composta por produtores de arte, figurinistas, cenógrafos e diretor de arte, na obra audiovisual. Ainda que pouco valorizada a direção de 
arte no cinema, visto as poucas pesquisas e escassa bibliografia existente sobre o tema, esse trabalho propõe-se a fomentar os estudos 
cinematográficos colocando luz na importância dos elementos plásticos que compõem a obra cinematográfica. Ele surge como uma reflexão sobre a 
participação da direção de arte, da cenografia e do figurino na construção visual da cena. Compreendendo a construção da imagem cinematográfica 
como uma articulação de várias ideias e fazeres especializados. Busca-se nessa investigação compreender e analisar o papel da direção de arte na 
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OUTRAS MANIFESTAÇÕES DOS NOVOS EXPERIMENTALISMOS AUDIOVISUAIS.

Docente orientador: Wilson Oliveira da Silva Filho

RESUMO
Esse projeto vinculado ao atual projeto desenvolvido no Programa Pesquisa produtividade “O cinema expandido e suas novas modalidades: Usos no 
ensino do audiovisual” visa trabalhar com um grupo de 4 alunos dos cursos de graduação em Cinema e do CST de Fotografia novos conceitos, 
temáticas e propostas para o audiovisual contemporâneo. Para além dos filmes narrativos, o cinema expandido – conceito de gene Youngblood -, parte 
contemporânea do cinema experimental, ou é pouco usado ou ainda é visto como arte sem sentido, embora novas formas de visualismos como os gifs, 
a glitch art, o retorno ao vídeo analógico façam-se mais e mais presentes, justificando assim o interesse em trabalhar com discentes que entendam que 
para além do cinema comercial, novas abordagens estéticas, pedagógicas e políticas são necessárias para os estudos das mídias e das artes dessa 
economia criativa que nos cerca. Como parte do nosso caminho adotamos a ideia de Marshall McLuhan além de explicar, explorar. Nossa metodologia 
ativa e exploratória pensa o gif, a glitch art e outros fenômenos do audiovisual  como ferramentas que recriam formas de sentir, ensinar, habitar o 
mundo e suas telas. Trazer novas experiências e debater com os alunos o cinema experimental, expandido, estendido e entendido como 
prolongamento dos sentidos e refletir como a sala de aula precisa tanto de gifs como de filmes, tanto de glitches, ruídos e feedbacks como do 
audiovisual mais engessado é tarefa desse projeto que une arte, mídia e educação. Sem dispensar a sala escura e a “situação cinema”  descrita por 
Hugo Mauerhofer, o isolamento mais completo do mundo exterior, novas formas de áudio e vídeo entram através das redes em sala de aula. Se 
isoladas e não conectadas à novos modos de produção, distribuição e leitura dessas paisagens midiáticas múltiplas as aulas em cursos de audiovisual e 
talvez em breve em outras áreas movidas ou motivadas pelo ensino a distância. Os loops e circuitos, a imagem em repetição dos gifs, a sinestesia dos 
glitches e a nova configuração do audiovisual  experimentada nas  diversas  (evidentemente na web, mas em um sentido maior que faz coletivos 
artísticos, mostras entre outros ganharem destaque nesse conectado contemporâneo) são exemplos de como pode o cinema se expandir e expandir 
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RESUMO
O avanço da tecnologia possibilitou uma vasta gama de recursos para o cinema, entre elas as técnicas de captação de vídeos em 360. A proposta desta 
pesquisa visa discutir os recursos de imersão nas histórias e como as mesmas técnicas precisam ser inseridas no contexto do roteiro e da direção. Foi 
na década de 2000 que vimos surgir as primeiras interações tangíveis, nomeadas de touch screen ou telas sensíveis ao toque e hoje, os comandos de 
voz para telas 2D e 3D. Os sentidos e a sensibilidade do usuário são fundamentais para a experiência de realidade virtual, permitindo mensurar 
variados graus de “vivência” em um simulacro computacional específico. A sensação de pertencimento à realidade, em um recorte particular, em seu 
tempo e seu espaço, garante o sucesso ou o fracasso de uma narrativa em VR. A captação em 360 graus preenche o eixo rotatório do usuário, 
garantindo uma experiência cujo espaço representa 100% da cena real. Essa perspectiva do usuário em primeira pessoa também é ressaltado por De La 
Peña et. al (2010) ao discutir a imersividade nas narrativas jornalísticas. Para a autora, o usuário poderá ter acesso ao conteúdo como um visitante ou 
como um personagem retratado na notícia, ou seja, um avatar. Outro aspecto considerado por De La Peña é o fato das narrativas imersivas 
despertarem sentimentos no usuário, que acontece devido a sensação de presença na narrativa. Assim, considera que “um papel importante do 
jornalismo imersivo poderia ser o de restituir o envolvimento emocional do público em eventos atuais.” (DE LA PEÑA, 2010, p, 298). Assim, a VR além 
de se constituir como um dos formatos imersivos e uma forma inovadora de distribuir conteúdos cumpre um dos objetivos da prática audiovisual, que 
é aproximar o usuário do local do fato e possibilitar que o mesmo vivencie a narrativa como protagonista. Como corpus vamos trabalhar com o filme 
Alita : anjo de combate de Robert Rodriguez, procurando avaliar este recurso de linguagem em formato de 360 graus e  os novos desdobramentos que 
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Título: NARRATIVAS EM MUTAÇÃO: O CRONISMO NA TELA DA TV

Docente orientador: Marco Aurelio Reis

RESUMO
A presente proposta de pesquisa de Iniciação Científica (IC) busca analisar crônicas veiculadas na televisão, sobretudo no telejornalismo brasileiro, e 
identificar a migração dessa narrativa para reportagens telejornalísticas não identificadas como crônicas. 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 e facilmente identificável. Outro desafio é a escassez de referências bibliográficas consolidadas sobre esse 
gênero na televisão brasileira. Este projeto de Iniciação Científica busca contribuir para os estudos de televisão e do telejornalismo em particular, ao 
apresentar um breve mapeamento histórico do gênero que nasce no meio de comunicação impresso, migra para o rádio e chega à telvisão carregando 
características de um meio a outro, mas também se reinventando nas especificidades de cada uma dessas mídias. Na televisão, a crônica tem uma 
trajetória própria, que começa a ser resgatada pelo grupo de Pesquisa Narrativa Midiáticas e Dialogias (CNPq/UFJF/Unesa), que os alunos da presente 
proposta de Iniciação Científica passarão a integrar. O estudo parte da proposta de categorização sobre o cronismo na TV, a partir de tipologias já 
consolidadas pelo teórico referencial da área da Ciência da Literatura Afrânio Coutinho para o cronismo impresso. Tal categorização detectou que as 
categorias adotadas para análise do cronismo na televisão não são únicas em cada crônica nem excludentes, mas se hibridizam de maneira rotineira e 
facilmente identificável. Assim,  o mesmo olhar será levado para analisar as reportagens "leves" ou "apimentadas" do telejornalismo contemporâneo 
no Brasil com reflexões sobre migração, convergência e mutação da linguagem do cronismo para novos suportes. O objetivo final é levar os alunos de 
IC a perceber que, uma vez identificadas as tipificações formais das crônicas televisivas, um novo campo amplo se abre para análises que levem em 
consideração a estrutura desse gênero na televisão e sua linguagem. Abrindo-se ainda oportunidades de identificação da influência desse cronismo 

E-mail: mreis1968@gmail.com

Aluno: Jean Erick Mendes Ferreira Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Anselmo Batista Rodrigues Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário
Título: NUCOMCAST: O PODCAST DOS ESTACIANOS

Docente orientador: Suelen de Aguiar Silva

RESUMO
Nucomcast é um projeto que visa a produção de podcasts por estudantes dos cursos de Jornalismo e Publicidade da Universidade Estácio de Sá, no 
campus Niterói-RJ. O objetivo do projeto é fomentar a iniciação científica e despertar no aluno o interesse pela pesquisa. Além de instigar os processos 
de aquisição do conhecimento científico por meio de pesquisa, análise e sistematização de teorias, o projeto visa preparar o aluno também do ponto 
de vista prático, ou seja, visa aliar teoria e prática na produção de podcasts. Assim sendo, o NucomCast tem em seu escopo ser um meio de 
comunicação alternativo produzido pelos discentes do cursos de Jornalismo e Publicidade da Universidade Estácio de Sá, campus Niterói. O projeto 
denominado Nucomcast justifica-se devido a tendência de uso do podcast como ferramenta educacional nas universidades. Outrossim, o projeto é 
relevante, pois em seu escopo integrará os alunos de graduação, professores de várias áreas do saber e a divulgação do conhecimento cientifico e 
empírico produzido dentro da universidade. Justifica-se também a sua relevância do ponto de vista social, pois abordará temas de interesse e 
importância para a comunidade situada ao redor do campus. Além da participação dos professores e outros especialistas em diversas áreas do 
conhecimento, o NucomCast também prevê a participação de demais atores da sociedade civil que queiram contribuir com o compartilhamento de 
experiências e saberes. Os procedimentos metodológicos utilizados serão inicialmente a pesquisa bibliográfica e revisão de literatura sobre a utilização 
de podcasts, principalmente, no campo educacional. Após revisão e sistematização dos dados em conjunto com alunos bolsistas e voluntários 
iniciaremos a segunda etapa do projeto que consistirá numa pesquisa online sobre podcasts realizados por estudantes nos cursos de comunicação das 
universidades brasileiras nos últimos dois anos. Em conjunto com esta etapa iniciaremos a pesquisa para a produção do Programa NucomCast. Os 
podcasts serão veiculados na Rádio Estaciente e também serão distribuídos pela internet. As temáticas dos episódios serão discutidas coletivamente 
pelos participantes do projeto. No mais, elas priorizarão a produção e divulgação de conteúdos educacionais e de outros temas que respeitem a 
diversidade de saberes e a divulgação do conhecimento, relevantes para os públicos internos da universidade (alunos, professores, colaboradores) e 
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Título: O CAIR NO SAMBA: UMA INVESTIGAÇÃO DA DANÇA A PARTIR DO MAPEAMENTO IMAGÉTICO.

Docente orientador: Rodolfo Rodrigo Viana de Paulo

RESUMO
"(...) O mulato é de fato / E sabe fazer frente a qualquer valente / Mas não quer saber de fita nem com mulher bonita. / Sei que ele anda agora 
aborrecido / Por que vive perseguido / Sempre, a toda hora." Trecho de Mulato Bamba, Noel Rosa (1932). Quando pensamos na figura de um sambista, 
logo nos vem à mente um sujeito vestido com terno branco particular, acompanhado de chapéu e sapato social, bem como sua destreza nas pernas, 
nos pés e nos braços, sendo este, o famoso personagem do malandro. É necessário certo esforço para pensarmos em outras figuras, caso da 
interpretação emblemática do ator Lázaro Ramos, como sambista João Francisco dos Santos, no filme Madame Satã (2002). Enquanto um espaço que 
se reserva a certa ideia de tradição como as escolas de samba do Rio de Janeiro, o samba de malandro, com todo o seu conjunto de adereços e a 
gestualidade peculiar de seu corpo, no compartilhamento codificado de um espaço na quadra de uma agremiação, junto à cabrocha, seu par feminino, 
formam a Ala de Passistas. De maneira convencional, os passistas organizam-se desse modo, a fim de conservar a figura destes dois personagens. Os 
integrantes desta ala, com cerca de 60 pessoas em média, buscam sempre a partir de muitos ensaios bem anteriores ao carnaval a máxima excelência 
do samba no pé. No entanto, na ambiência do universo das escolas de samba, há muito tempo seu cenário apresenta corpos dissidentes, como os de 
Madame Satã, que perturbam essa ordem gestual borrando as fronteiras entre o que é permitido ao corpo do homem e ao corpo da mulher, 
construindo outros sentidos. Nos dias atuais, os passistas masculinos que ousam transitar essas fronteiras são conhecidos com os Malanvriado, 
categoria nativa de auto identificação onde o próprio passista reconhece que o seu malandriado porta uma gestualidade que se afasta das referências 
masculinizantes. Mas, já nas impressões de Noel Rosa, em 1932, por que ele vive perseguido? Antes de atravessar a questão de que tipo de expressões 
de gênero tem maior ou menor permissibilidade a dados territórios (SODRÉ, 1998) pelos debates dos estudos queer, esta proposta de pesquisa 
pretende apontar para os modos de disseminação atual que oferecem aos corpos outras performances em espaços tradicionais como os das escolas de 
samba. Em especial, aquelas oriundas da cultura pop (PEREIRA DE SÁ et al, 2015; 2016), que conta com a intensa produção amadora de vídeo. Por ora, 
os espaços nomeados aqui enquanto tradicionais podem ser compreendidos como aqueles que zelam por certa ideia de pureza e manutenção quase 
intocável do passado a partir de algumas convenções, visando assim, transmissibilidades de saber às outras gerações de um modo tido como adequado 
de sambar, distanciando-se das contaminações do presente e temendo, assim, as formas de experienciar o mundo das gerações atuais. A partir destas 
questões em quadro, tais como: conflitos de gênero entre passistas homossexuais e as convenções do samba; resgastes da ideia de tradição para 
justificar posições morais contemporâneas ante as novas tecnologias da comunicação, oferecem questões para se trabalhar. Portanto, esta proposta 
visa explorar um procedimento metodológico para investigar a dança do samba a partir de imagens. Deste modo, a pesquisa em questão faz interface 
com o projeto em curso no edital de Pesquisa e Produtividade 2019, sendo assim, colaborando com as investigações nele pautadas. Buscaremos 
formas de entender as particularidades expressivas dos corpos, onde será de grande importância mapear as coreografias e gestualidades próprias da 
chamada cultura pop (PEREIRA DE SÁ, 2015), entendo, assim, o mundo do samba inerente a este conceito. A fim analisar o ato de linguagem corporal 
do passista e suas transmissões de saber, será problematizado a ideia de registro e grafia, presente tanto nas imagens, quanto na própria experiência 
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RESUMO
Este projeto de pesquisa surgiu das discussões realizadas com pesquisadores do grupo Teorias do Jornalismo da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro (PUC-Rio), do qual faço parte desde o meu pós-doutoramento, realizado em 2014 e 2015. Há anos, desenvolvo estudos sobre a obra de 
Paulo Barreto, mais conhecido pelo pseudônimo João do Rio. O escritor-jornalista, como denominou Carlos Drummond de Andrade em coluna no 
Jornal do Brasil, nasceu no Rio de Janeiro em 1881 e estreou na imprensa antes de completar seus 18 anos. Durante a carreira profissional, colaborou 
em jornais e revistas da época. Em seus textos, abordava diversos assuntos. A peculiaridade, no entanto, deu-se em virtude dos relatos que fazia do Rio 
de Janeiro. O pseudônimo João do Rio revela sua forte ligação com a cidade. Como frutos dessa investigação, destaco o livro de minha autoria "João do 
Rio e seus cinematographos: o hibridismo da crônica na narrativa da belle époque carioca" e "Rio Circular: a cidade em pauta", do qual sou 
organizadora. O fato é que integrar esse grupo de Teorias do Jornalismo me fez enxergar novas possibilidades de pesquisa, o que me motivou a buscar 
um tema em fenômenos contemporâneos. Assim, surgiu o projeto “O fenômeno do compartilhamento: uma análise dos critérios de noticiabilidade nas 
redes sociais”. É sabido que os critérios de noticiabilidade e os valores-notícia servem como matrizes para se pensar as produções jornalísticas. Nesse 
sentido, este trabalho propõe usá-los para analisar textos publicados na imprensa brasileira no primeiro semestre deste ano, época em que o 
presidente Jair Bolsonaro iniciou seu governo. O foco, então, recai sobre as reportagens mais compartilhadas nas redes sociais, sobretudo, no 
facebook. Acredita-se que as notícias, ao serem compartilhadas, ganham maior proporção e, consequentemente, atingem um número significativo de 
usuários das plataformas virtuais. Trata-se, portanto, de uma reflexão a respeito do consumo de informação pelas redes sociais em detrimento dos 
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Título: REPRESENTAÇÕES DA CULTURA BRASILEIRA EM DESFILES DE MARCAS DE MODA NACIONAIS

Docente orientador: Joana Martins Contino

RESUMO
A indústria da moda, além da grande importância econômica, tem enorme importância cultural. O consumo de produtos de moda está intimamente 
ligado aos símbolos e significados que esses objetos carregam e que servem como meio de expressão de identidades coletivas e individuais. As 
coleções elaboradas pelos designers e apresentadas através dos desfiles realizados nas semanas de moda no Brasil e no mundo, por um lado, refletem 
aspectos da cultura e, por outro exercem influência sobre ela. As semanas de moda são de extrema importância para o funcionamento dessa indústria, 
tanto no que diz respeito ao aspecto econômico quanto à produção simbólica. As marcas que apresentam sazonalmente suas coleções durante esses 
eventos são marcas renomadas no cenário brasileiro (no caso das semanas de moda locais) e global (no caso das semanas que acontecem nas “capitais 
da moda” :Paris, Milão, Londres e Nova Iorque). Esses desfiles têm intensa repercussão na mídia especializada e nas redes sociais e, por isso, os temas 
abordados nas coleções a forma como eles são materializados nos produtos têm ampla divulgação. Desse modo, a observação da forma pela qual os 
temas abordados são conceituados nos desfiles das marcas de moda nacionais pode nos fornecer valiosos dados sobre as representações da cultura 
brasileira. O presente projeto de pesquisa tem como objetivo realizar uma análise das representações da cultura brasileira por marcas de moda 
nacionais em desfiles apresentados nas semanas de moda. Por meio da verificação das temáticas das coleções, de como esses temas são 
representados materialmente nos produtos de moda e da ambientação dos desfiles, pretende-se realizar um levantamento de dados sobre as coleções 
apresentadas nos últimos cinco anos pelas marcas brasileiras nas principais semanas de moda no Brasil e no mundo. A análise desses dados será feita à 
luz de bibliografia referente à cultura e suas manifestações, ao conceito de identidade brasileira e às relações entre cultura, design e moda. Assim, a 
pesquisa terá caráter exploratório, bibliográfico e documental. Por meio dela, além da coleta de dados, pretende-se elaborar texto teórico a partir de 
reflexão crítica elaborada pelos alunos sobre a interferência da moda e do design na cultura e na formação e expressão de identidades coletivas e 
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Título: ANÁLISE DA VIABILIDADE DA RECICLAGEM DE PNEUS E SEU EMPREGO NA FABRICAÇÃO DE ASFALTO ECOLÓGICO.

Docente orientador: Oselys Rodriguez Justo

RESUMO
A partir do século XVIII, no mundo se iniciou um processo de mudanças causadas pela Revolução Industrial, que determinou, no cenário econômico, 
alterações nas áreas produtivas, nas formas de produção e nos tipos de empregos. Esta revolução favoreceu também a redução do período de 
deslocamento entre um local e outro, com o rápido desenvolvimento dos meios de transporte. Contudo, o crescimento econômico, visando entre 
outros aspectos o desenvolvimento social, vem ocasionando uma intensa transformação antropogênica dos sistemas naturais. Nas últimas décadas, o 
aumento progressivo no número de veículos tem sido associado a crescentes impactos ambientais a nível nacional e global. Estes impactos 
relacionados à intensa emissão de gases efeito estufa (GEE), diretamente ligados ao aquecimento global, durante a queima de combustíveis e pela 
gestão e segregação inadequada dos pneumáticos após sua completa utilização. Uma vez que, quando descartados inadequada e integralmente, os 
pneus demoram mais de 700 anos para se degradar, ocupam um espaço considerável que permite a propagação de doenças disseminadas por vetores, 
e além disto, sua possível queima está associada igualmente à emissão de gases tóxicos na atmosfera. Com o intuito de estudar a viabilidade de uma 
destinação adequada aos pneumáticos inservíveis, pesquisas vêm sendo realizadas focando o reaproveitamento deste material para a produção de 
novos produtos. Neste contexto, apresenta-se o asfalto ecológico como uma apropriada solução para a destinação pós-consumo de pneus, por utilizar 
a borracha destes em sua fabricação, e contribuir com a produção de um novo material para o capeamento de vias. Sendo o Brasil um país dependente 
do modal rodoviário, sem possuir perspectivas de mudança desta cultura, as aplicações da tecnologia de asfalto ecológico unem várias situações que 
enfatizam desenvolvimento e economia. Neste contexto, o presente trabalho de pesquisa tem como principal objetivo realizar uma análise da 
viabilidade operacional e econômica da reciclagem de pneus residuais e seu emprego na fabricação de asfalto ecológico. Isto, por meio de uma 
estimativa do número de pneus inservíveis gerados pela frota veicular circulante no município de Campos dos Goytacazes, a quantidade de asfalto 
borracha que poderia ser gerado a partir destes e o volume ou a quilometragem possível de pavimentação ecológica. Também se analisará a 
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RESUMO
A utilização de novas tecnologias aplicadas a processos industriais, tem chamado atenção diante das vantagens potenciais de aplicação de complexo 
enzimáticos não convencionais, como processos de clarificação, hidrolise, esterificação e transesterificação. Um dos fatores que ainda interfere no 
acesso deste tipo de insumo disponível no mercado nacional, é a falta de pesquisa e inovação para o desenvolvimento de biocatalisadores estáveis com 
potencial de aplicação com custos reduzidos, via utilização de subprodutos agroindustriais. A produção de enzimas comerciais é de interesse de várias 
camadas industriais, como indústria de alimentos, farmacêutica, de tratamento de efluentes, papeleiras dentre outras. Por sua vez, a  fermentação em 
estado sólido de substratos orgânicos vegetais é tida como um processo biotecnológico capaz de produzir biocompostos com custos significativamente 
baixos. Neste contexto, a biomassa ligninocelulósica constituintes dos resíduos agroindustriais surge como uma alternativa de alto interesse, uma vez 
que apresenta enorme potencial para contribuir com esta tecnologia devido à grande disponibilidade da matéria prima. Logo, a produção de enzimas a 
partir de subprodutos desta natureza pode aumentar consideravelmente. No entanto, apesar de oferecer inúmeras vantagens, a utilização de 
biomassas ligninocelulósicas ainda não é uma realidade visto que a tecnologia para sua utilização ainda não se encontra totalmente desenvolvida. O 
mercado industrial de enzimas é ocupado pelas hidrolíticas e nessa classe, as amilases possuem destaque, por ser uma das três enzimas mais 
requeridas, por apresentar grande versatilidade, apesar disso, seu uso industrial ainda é influenciado pelo seu elevado valor comercial. Neste sentido, 
este projeto tem como objetivo principal a produção e purificação das enzimas alfa-amilase e amiloglucosidase via fermentação em estado sólido do 
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RESUMO
O estratégico e crescente interesse, a nível global e nacional, por recursos energéticos renováveis visa reduzir a dependência das fontes fósseis de 
energia, atualmente utilizadas em larga escala, aumentar o percentual destes na matrizes energéticas e, consequentemente, diminuir as emissões de 
gases de efeito estufa (GEE). Dentre as principais fontes renováveis, os biocombustíveis atendem aos requisitos de sustentabilidade, principalmente 
aqueles derivados de biomassa renovável, amplamente disponíveis no meio ambiente. Além da disponibilidade da matéria prima, a utilização dos 
bicombustíveis tem como vantagens que durante sua utilização há uma menor emissão de material particulado e de gases poluentes, e por outro lado, 
parte destes gases são consumidos pela própria biomassa durante seu desenvolvimento. Considera-se que somente a utilização de biomassa permite a 
produção de energia carbono-negativa. Todos as outras energias renováveis (eólica, solar, etc.) mostram resultados de carbono-neutro na melhor das 
hipóteses e carbono-positivo na prática. Devido a isto, especificamente os biocombustíveis ou bioenergias vêm ganhando cada vez mais um maior 
ênfase como fontes energéticas renováveis. Entretanto, a implementação da produção de bioenergias tem exibido um ritmo lento, enfrentando 
problemas técnicos, com altos custos de investimentos e baixos rendimentos. Fatos que mostram as significativas limita para sua implantação em 
grandes escalas a nível nacional e internacional. Neste contexto, para a produção sustentável de biocombustíveis na escala necessária são essenciais 
políticas bem formuladas, combinadas com o apoio ao mercado e à inovação. Destacando-se a superação da baixa competitividade de alguns 
biocombustíveis em relação às alternativas baseadas em recursos naturais fósseis, se requer ainda o desenvolvimento de novas técnicas que visem 
diminuir as perdas inerentes aos processos, aumentar os rendimentos e tornar estes mais eficientes do ponto de vista técnico-econômico e ambiental. 
Neste contexto, atualmente destacam-se propostas de desenvolvimento genético de novas matérias primas, a incorporação de novas tecnologias e a 
produção integrada de biocombustíveis no modelo de biorrefinarias. Este modelo tem sido apontado como uma opção capaz de otimizar a produção, a 
viabilidade e a diversificação de bioprodutos sustentáveis. Incluindo não apenas os biocombustíveis, mas também produtos químicos de maior valor 
agregado, através do processamento sustentável de recursos renováveis com expressivas quantidades de carbono transformável em sua matrizes. 
Desta forma, este projeto de pesquisa tem como principal objetivo estudar o aproveitamento integral de matérias-primas lignocelulósicas ou 
biomassas e sua conversão química, bioquímica e termoquímica para a produção de biocombustíveis. Analisando modelos de produção integrada no 
contexto de uma biorrefinaria e comparando as principais tecnologias através das análises das viabilidades técnica, econômica e ambiental das 
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RESUMO
A indústria têxtil, de confecção e do vestuário está inserida no mundo moderno, caracterizando-se por elevado desenvolvimento tecnológico e 
crescente demanda por novos produtos. Tais características contribuem para a elevação do descarte de resíduos sólidos e com a crescente escassez de 
matérias primas, uma vez que muitos deles são de origem não-renovável. Deste modo, considerando a importância econômica da indústria têxtil, bem 
como os impactos que ela causa ao meio ambiente, existe uma necessidade em se estabelecer estudos de reciclagem de tecidos. Constata-se, ainda, 
que a região Sudeste é a principal produtora de têxteis no país, pois concentra os maiores mercados consumidores e também sedia os principais 
centros de distribuição de atacado e varejo. O Estado do Rio de Janeiro possui importantes APL - Arranjos Produtivos Locais, segundo dados da SEDEIS -
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços do Estado do Rio de janeiro. A cidade de Nova Friburgo é um notório polo de 
moda íntima do estado do Rio de Janeiro, sendo responsável por 25% da produção do mercado brasileiro. A produção de moda íntima é responsável 
por uma importante fonte de renda da cidade gerando aproximadamente 20 mil postos de emprego, sendo 10 mil diretos e 10 mil indiretos, e gera 
uma grande quantidade de resíduos têxteis, uma vez que a cidade possui mais de 1.300 confecções produzindo cerca de 114 milhões de peças por ano, 
e boa parte destes não tem um descarte adequado. Neste contexto, torna-se fundamental o desenvolvimento de técnicas e processos para reciclagem 
e reaproveitamento destes resíduos, de modo a reduzir o dano ao meio ambiente e utilizar de modo sustentável este material. Em busca de soluções 
para essa realidade e a possibilidade de utilização dos resíduos têxteis como reciclados para a indústria local, o presente Projeto de pesquisa tem como 
objetivo principal estudar a viabilidade de reciclagem de tecidos sintéticos e a oportunidade de gerar novos materiais. Os resíduos têxteis serão 
analisados através de ensaios mecânicos (resistência à tração, resistência a flexão e resistência ao impacto). Além disto, o tecido reciclado será 
analisado através de análise termogravimétrica e espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) para determinação da 
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RESUMO
O avanço tecnológico está associado ao aperfeiçoamento das propriedades dos materiais existentes, como o desenvolvimento de novos materiais que 
possuam melhores desempenhos estruturais e funcionais. Dessa forma muitas tecnologias do nosso dia-dia não seriam viáveis sem a participação dos 
novos materiais. Uma das melhores manifestações deste processo de desenvolvimento são os materiais compósitos. Os compósitos poliméricos são 
usados numa ampla variedade de aplicações variando de eletrodomésticos a aeronáutica. A utilização de cargas e reforços que melhoram as 
propriedades da resina são os motivos deste desempenho. O aumento da busca e rigorosas exigências de desempenho pelo mercado consumidor têm 
obrigado a reconhecer novos materiais para serem utilizados como cargas ou reforços em compósitos poliméricos Desta forma, a incorporação de 
partículas inorgânicas nanométricas e fibras naturais em uma matriz polimérica tem sido estudada, principalmente com o objetivo de promover a 
melhora das propriedades mecânicas dos polímeros para aplicações industriais diversas. Essa área de estudo tem despertado interesse contínuo, uma 
vez que tais materiais tendem a exibir melhora não apenas das propriedades físicas, mas também das propriedades químicas quando há comparação 
com os materiais compósitos tradicionais. Assim sendo, o presente Projeto de pesquisa tem como objetivo principal preparar nanocompósitos de 
polipropileno (PP), montmorilonita organofílica (Org-MMT) e fibras naturais de bagaço de malte utilizando polipropileno graftizado com anidrido 
maleico (PP-g-MA) como agente compatibilizante e a técnica de intercalação do fundido à argila em extrusora de dupla rosca. O projeto também tem 
como objetivo avaliar o efeito de diferentes teores de montmorilonita e fibras de bagaço de malte nas propriedades finais dos nanocompósitos 
obtidos. A pesquisa a ser desenvolvida visa qualificar e quantificar o desempenho de tais materiais através de ensaios mecânicos (resistência à tração, 
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RESUMO
Em função de todo um processo de impacto ambiental em detrimento dos processos antrópicos, Para Barbieri (2007), o impacto ambiental resulta de 
qualquer mudança no ambiente natural e social decorrente de uma atividade ou de um empreendimento proposto. Poluição ambiental é o resultado 
de qualquer tipo de ação ou obra humana capaz de provocar danos ao meio ambiente.  A Educação Ambiental ao buscar valores que conduzam a uma 
convivência harmoniosa com o ambiente e as demais espécies que habitam o planeta, auxiliando uma análise crítica do princípio antropocêntrico, que 
tem levado, muitas vezes, à destruição inconsequente dos recursos naturais e de várias espécies. Segundo Carvalho (2006) a Educação Ambiental é 
concebida inicialmente como preocupação dos movimentos ecológicos com a prática de conscientização capaz de chamar a atenção para a finitude e 
má distribuição do acesso aos recursos naturais e envolver os cidadãos em ações sociais ambientalmente apropriadas. Segundo Cavalcanti (2001), uma 
política de desenvolvimento sustentável deve estar envolvida em evitar tudo que ameace o funcionamento do ecossistema em longo prazo e à biofísica 
da economia, assim como a ineficiência, o lixo, a poluição, o uso abusivo de recursos renováveis e a dissipação de recursos não renováveis. Como 
perspectiva educativa, a educação ambiental deve estar presente, permeando todas as relações e atividades escolares, desenvolvendo-se de maneira 
interdisciplinar, para refletir questões atuais e pensar qual mundo queremos, e, então, por em prática um pensamento ecologista mundial. A Educação 
Ambiental não deve se destinar como uma nova disciplina do currículo escolar, precisa ser uma aliada do currículo, na busca de um conhecimento 
integrado que supere a fragmentação tendo em vista o conhecimento.O presente trabalho visa à educação ambiental, atribuindo ao processo que 
diminui a degradação ambiental, mostrando os problemas que afetam o meio ambiente, e possíveis ações e técnicas que poderão minimizar o impacto 
ambiental e a responsabilidade que todos têm, tanto quanto à coletividade de preservar quanto defender o meio ambiente. Destaca a análise e a 
importância das questões ambientais e educação ambiental desenvolvida nas escolas, discutindo sua importância e compreendendo as principais 
dificuldades e desafios enfrentados pela Educação Ambiental nas escolas, tendo em vista os projetos e meio de informações que são compartilhados 
com os alunos. Entre os métodos de aplicação, as práticas ambientais elaboradas através de oficinas apresentam vantagens devido a instalação do 
sistema. Através da oficina prática, é possível desenvolver a educação ambiental, de forma lúdica, compreendendo os processos desde a geração de 
resíduos, filtros ecológicos e o processo de compostagem, biorremediação, contenção de óleo, processos de erosão, reciclagem, etc. Assim ensinando 
os alunos do ensino fundamental em escolas públicas e particulares a evolução do processo das temáticas ambientais e a formação da educação 
ambiental seguem através de um processo de aprendizagem inclusiva e social. Os alunos passam sentir parte do meio ambiente criando hábitos para 
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RESUMO
A regeneração natural em ecossistemas florestais foi classicamente definida como o restabelecimento da fitomassa nas  clareiras florestais à medida 
que o dossel alcança a maturidade. Ela é o processo através do qual se dá a sucessão  ecológica, onde espera-se que, como resultado final, o 
desenvolvimento de uma comunidade culmine em um conjunto estável de espécies que evoluíram sob determinado clima, o estágio clímax. O estágio 
de plântula é uma importante fase do ciclo vegetal, pois fornece informações relevantes que podem ser utilizadas em estudos taxonômicos e 
ecológicos. O entendimento da composição e estrutura de áreas de regeneração natural e seus fatores limitantes são fundamentais para os processos 
de sucessão ecológica. Alguns estudos mostram que o restabelecimento das características estruturais de florestas em regeneração estrutural pode 
ocorrer de forma rápida, no entanto, a recomposição no nível especifico pode demorar um pouco mais ou até mesmo ser impedida por competição 
por espécies mais eficientes. Muitos dos problemas relacionados aos “gargalos” que atrasam ou até mesmo impedem a evolução da regeneração 
natural estão relacionados aos problemas no recrutamento, estabelecimento e colonização das plântulas das espécies. Saber identificar corretamente 
as espécies em estágio de plântulas é fundamental para saber que espécies são capazes de colonizar as áreas em regeneração nos seus vários estágios 
sucessionais. Além disso, o estágio de plântula é uma importante fase do ciclo vegetal, pois fornece informações relevantes que podem ser utilizadas 
em estudos taxonômicos e ecológicos. O objetivo deste trabalho é analisar a morfologia das plântulas encontradas nas áreas em regeneração natural 
das áreas degradadas e áreas florestadas do entorno e nas diferentes porções da encosta na região de Barracão dos Mendes em Nova Friburgo, 
relacionando-as com os fatores previamente estudados relacionados a composição e estrutura do estrato arbóreo e as características do solo e da 
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RESUMO
O desenvolvimento urbano não planejado traz muitos impactos que são enfrentados hoje por consequência de erros passados e que ainda 
permanecem em dias atuais. Em sua maioria trazendo a modificação e a descaracterização de um ambiente juntamente com grandes ameaças para os 
ecossistemas.  O objetivo do estudo foi analisar e identificar os impactos ocasionados pelo avanço e desenvolvimento urbano ao redor do Rio Paraíba 
do Sul em Campos dos Goytacazes. Os reservatórios do rio Paraíba do Sul tem por objetivo não só o controle de vazão, mas também a geração de 
energia elétrica. As margens do rio Paraíba do Sul estão instaladas várias indústrias que se utilizam de suas águas. Destaca-se também como grande 
consumidor, a agricultura. A ideia de abundância serviu durante muito tempo como suporte à cultura do desperdício da água disponível, à sua pouca 
valorização como recurso e ao adiamento dos investimentos necessários à melhoria de seu uso. Prova disso, é de que apesar de sua importância 
econômica/ambiental, o rio Paraíba do Sul vem sofrendo com uma série de impactos ambientais tais como poluição por lançamento de efluentes, 
desmatamento e erosão em suas margens, redução de sua vazão, dentre outros. O presente trabalho tem por objetivo, estudar a importância do rio 
Paraíba do Sul como Recurso Hídrico bem como seu atual estado no que diz respeito tanto as ações realizadas no meio como ao impacto ambiental 
decorrente das ações urbanas do eixo do município de Campos dos Goytacazes, com o intuito de avaliar e oferecer ações mitigatórias, através do 
diagnóstico das potencialidades e fragilidades da bacia hidrográfica em questão e tem como proposta a elaboração de cenários que visem à gestão 
sustentável dos recursos hídricos e sua conservação ambiental. A complexidade na constituição dos indicadores ambientais deve-se aos fatores 
subjetivos que os mesmos apresentam uma vez que levam em conta a percepção que o indivíduo tem em relação ao seu ambiente e ao seu próprio 
modo de vida. Além disso, existem fatores objetivos: econômicos, sociais, culturais e políticos, que se  manifestam de forma diversificada no espaço, o 
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RESUMO
Polímeros em geral, especialmente poliolefinas, são altamente sensíveis ao processo de degradação quando expostos em atmosferas oxidantes e a luz 
ultravioleta (UV). Desta forma, as formulações industriais requerem a adição de antioxidantes e estabilizantes a luz, a fim de preservar as propriedades 
mecânicas e físicas do polímero por longos períodos. Polipropileno, em particular, pode sofrer degradação durante o ciclo de processamento ou 
quando usado em condições adversas – presença de luz, calor ou agentes químicos. Do ponto de vista químico, os antioxidantes são compostos 
aromáticos que contêm, no mínimo, uma hidroxila. Na indústria de alimentos, os antioxidantes sintéticos mais utilizados para controlar a oxidação 
lipídica são os compostos fenólicos butil-hidroxi-anisol (BHA), 2,6-di-terc-butil-4-hidroxitolueno (BHT), terc-butil-hidroquinona (TBHQ) e galato de 
propila (PG). Embora inegável a colaboração dos aditivos sintéticos na melhoria das características sensoriais dos alimentos, e na sua preservação, 
estudos relacionados com a toxicologia desses compostos têm demonstrado a possibilidade de estes apresentarem efeito carcinogênico em 
experimentos com animais. Assim, o uso destas substâncias como antioxidantes é restringido em vários países. Assim sendo, em função da consciência 
ambiental e, principalmente, em razão da segurança alimentar, a pesquisa por novos aditivos em embalagens plásticas destinadas ao 
acondicionamento de alimentos tem sido constantemente estimulada. Há um crescente interesse em antioxidantes naturais encontrados em plantas –
ervas e especiarias. Entre os antioxidantes naturais mais utilizados na indústria alimentícia podem ser citados os tocoferóis, os ácidos fenólicos e os 
extratos de plantas, como alecrim e sálvia. Assim sendo, o objetivo deste projeto é avaliar o potencial de três óleos vegetais comerciais – óleo de 
semente de uva, óleo de castanha do Brasil e óleo de mamona – como novos possíveis antioxidantes em formulações de um termoplástico de uso 
geral, o polipropileno (PP). Os óleos vegetais, em quantidades fixas e pré-determinadas, serão incorporados ao termoplástico através do 
processamento por extrusão. Posteriormente, as diferentes misturas serão processadas por prensagem a quente para a confecção de corpos de prova 
de resistência à tração, resistência ao impacto e resistência à flexão. A exposição à radiação de UV será conduzida por um período de tempo 
apropriado em câmara fechada e os corpos de prova serão avaliados antes e após a exposição. A análise térmica – termogravimetria (TG/DTG) e 
calorimetria exploratória diferencial (DSC) – para a determinação da cinética de degradação termo-oxidativa e da cinética de cristalização também será 
considerada. Além disso, a espectroscopia de infravermelho (IV) será uma técnica útil no acompanhamento da geração de grupos funcionais 
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RESUMO
No Brasil, nos últimos anos, observa-se um crescimento contínuo na produção de águas minerais, em decorrência da grande preocupação com a saúde 
e do incentivo ao consumo de produtos naturais. Águas minerais são aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que 
possuam composições químicas ou propriedades físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns, com características que lhes confiram uma ação 
medicamentosa. Elas são classificadas conforme constituição química e de acordo com as características das fontes (gases e temperatura). A origem da 
água mineral e a sua mineralização estão intimamente ligadas à infiltração da água da chuva e sua circulação nos perfis geológicos. No solo é onde 
acontecem as maiores modificações químicas da água da chuva, principalmente quando ela atravessa uma zona biologicamente ativa. Águas minerais 
são aquelas que conseguiram atingir profundidades maiores e que, por isto, se enriqueceram em sais, adquirindo novas características físico-químicas, 
como, por exemplo, pH mais alcalino e temperatura maior. Após a captação a água mineral é armazenada em reservatórios. Dos reservatórios a água 
mineral é enviada para as linhas de envasamento. Pode haver uma estabilização microbiológica da água mineral, antes de ser envasada, esta 
estabilização é efetuada através da utilização de ozônio, da microfiltração da água, ou por ultravioleta em fluxo contínuo. A água mineral pode ser 
envasada em embalagens tipo copo, garrafas e garrafões. Antes de serem envasadas os vasilhames devem passar por um sistema de rinsagem, e 
posteriormente pela enchedora, lacradora, inspeção visual, rotuladora e empacotadora. A rotulagem é a identificação de cada vasilhame, permitindo 
que este seja rastreado da fábrica até o consumidor. É importante que todo o processo de industrialização da água mineral, desde a captação até a sua 
distribuição, preserve as características de qualidade do produto, evitando que ocorram desvios nos padrões de identidade e qualidade da água 
mineral. Independente da fonte a água pode servir de veículo para vários agentes biológicos e químicos e, estima-se que no Brasil, o custo, em 2006, 
gerado no tratamento de doenças transmitidas ou causadas por águas contaminadas, segundo o Ministério da Saúde, foi próximo a US$ 2,7 bilhões. As 
contaminações das águas minerais naturais podem ocorrer diretamente na fonte, no processamento, transporte e armazenamento. Neste contexto, a 
avaliação de parâmetros físico-químicos de qualidade de águas minerais naturais envasadas se torna muito importante para a garantia da saúde 
pública. Este trabalho objetiva-se a descrever as características gerais de uma parcela da população de águas minerais envasadas brasileiras e fornecer 
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RESUMO
Cidades inteligentes são conhecidas não apenas de um ponto tecnológico de visão, mas também por sua sustentabilidade econômica, social e 
ambiental. Os impactos ambientais, sociais e os desafios econômicos impulsionam a necessidade de soluções novas e aprimoradas para sistemas de 
produção e consumo de alimentos (sistemas alimentares). Sabe-se que o aumento das demandas alimentares não pode ser sustentado somente pela 
simples exploração dos recursos naturais. Do lado do consumo também são necessárias algumas transformações, como por exemplo, melhorar a 
segurança alimentar e conseguir uma diminuição das perdas ao longo da cadeia produtiva (desde quando os alimentos saem das zonas produtoras até 
chegar nas localidades onde serão consumidos). Conforme a população aumenta, locais urbanos irão precisar atender a demanda, cada vez mais 
crescente, por alimentos. Segundo o estudo da ONU intitulado “Relatório global das cidades 2016”, até 2030, dois terços da população global devem 
viver em cidades (hoje, são aproximadamente 54%). Estima-se que o planeta Terra terá que produzir alimentos para 1,5 bilhões de pessoas a mais em 
apenas 30 anos e, para isso, seriam necessários cerca de 109 hectares apenas para cultivas alimentos suficientes, se as práticas agrícolas tradicionais 
continuarem como são praticadas hoje. Alguns especialistas sugerem que uma nova abordagem agrícola chamada fazenda vertical ou fazenda urbana 
poderá minimizar ou até mesmo resolver este problema. Essa questão é complexa porque envolve muitas estratégias que devem operar 
simultaneamente para que realmente seja possível criar sistemas alimentares mais sustentáveis. Por exemplo, é necessário: mudar a maneira como os 
alimentos sejam processados; introduzir novas tecnologias de produção de alimentos e, por fim, mudar a logística de produção/distribuição dos 
produtos produzidos. Neste contexto que se insere o conceito de produção de alimentos por aquaponia, minimizando os recursos de produção pelo 
reaproveitamento através de um ciclo fechado e ainda minimizando os efluentes do processo. A técnica de aquaponia é caracterizada pela recirculação 
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RESUMO
O atual cenário que demonstra as transformações que os processos de ensino-aprendizagem vêm passando promove uma ampla e complexa discussão 
que envolve diversas temáticas tais como: inteligência artificial, robótica e utilização de plataformas diversificadas que representam novos modos de 
agir, de pensar, de produzir e se relacionar na sociedade. Nesse contexto, novas áreas educacionais são direcionadas para a interação com alguns 
destes temas, que são alicerces da quarta revolução industrial, dando origem a um novo contexto educacional, a Educação 4.0, que busca alcançar uma 
nova forma de aquisição do conhecimento. Vale ressaltar que o termo Educação 4.0 nasce de uma correlação à quarta revolução industrial, onde o uso 
da internet e a integração de todos os dados propõem uma adaptação do ambiente acadêmico e a realidade do mundo digital. Muitas questões 
emergem diante da nova realidade que continua preocupando educadores, pesquisadores da educação, além de gestores de instituições do ensino 
superior (IES), em âmbito nacional. Dentre estas, vale ressaltar: de que modo as IES estão sendo preparadas para enfrentar o desafio lançado pela 
educação 4.0, diante de uma perspectiva tão inovadora e atraente?; o conhecimento, as habilidades e as competências exigidas para este novo 
contexto estão presentes na dinâmica destas instituições?; o mundo acadêmico convencional atende satisfatoriamente á demanda e expectativa do 
mercado de trabalho? Conforme o relatório “The Future of Degree: how colleges can survive the new credential economy” , publicado em agosto de 
2017 pelo site The Chronicle of Higher Education , torna-se urgente uma mudança nas IES no que se refere á valorização, pela sociedade, do diploma 
de conclusão de um curso de graduação. Observa-se que o conhecimento, as competências e as atitudes que a sociedade espera valorizar no futuro 
profissional não são reconhecidas nas dinâmicas acadêmicas dos cursos de graduação, e desse modo, o diploma obtido no ensino superior declina de 
sua relevância no processo de avaliação e seleção por uma vaga contratual nas empresas. O sujeito que, hoje, supõe-se estar apto como profissional 
para a inserção no mercado de trabalho, após sua formação universitária, deve trazer habilidades específicas tais como a capacidade de resolver 
problemas, saber trabalhar com desafios e assuntos diversos, para além de sua titulação acadêmica. E por isso, cresce o número de instituições 
educacionais que apostam na inovação como uma proposta de ação capaz de contribuir para a aquisição de habilidades e competências, pelos 
discentes, em um contexto que se mostra volátil, incerto, ambíguo e complexo. Buscar abordagens educacionais que viabilizam o progresso do 
discente na construção autônoma do seu processo cognitivo é entender e reconhecer que é possível promover o indivíduo com competências capaz de 
torná-lo um cidadão crítico e reflexivo. Para tanto cresce a adesão de instituições de educação superior na prática do método denominado “Design 
Thinking” (pensamento do designer). Este se mostra como um caminho importante na busca por soluções aos desafios complexos abordados pela ótica 
daqueles que são mais impactados pelo problema, os discentes. A estratégia metodológica está centrada no ser humano privilegiando a colaboração 
multidisciplinar adotando como técnica final a prototipação viável para a solução dos problemas evidenciados. Nesse contexto, este projeto quer 
inquirir, junto aos discentes do curso de Engenharia e Sistema de Informações, desta universidade no campus Cabo Frio/RJ, quais novas estratégias 
atenderiam à demanda de minimizar os conflitos gerados pela complexidade dos conteúdos das disciplinas que compõem as ciências exatas, através do 
dispositivo móvel, utilizando a ferramenta do WhatsApp. A complexidade do mundo atual combina diversos aparatos digitais indicando que modelos 
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RESUMO
Nos últimos anos o Brasil tem convivido com inúmeros lançamentos de imóveis destinados a famílias de baixa renda, esse aumento nos lançamentos 
ocorreu principalmente em virtude do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) do Governo Federal, lançado no ano de 2009. O programa tenta 
suprir o déficit habitacional de famílias de baixa renda, por meio de subsídios e taxas reduzidas de juros de financiamento. 
A localização de empreendimentos imobiliários é, de fato, fator fundamental no sucesso desses, os quais carregam em si também a tentativa de 
correção de um problema social histórico, sobretudo em áreas urbanas. Da forma como o programa é conduzido hoje, muitas vezes os interesses que 
envolvem a localização de empreendimentos desse porte ficam muito distantes das necessidades reais de habitação, não só pela localização da 
demanda em si, mas sobretudo às condições de infraestrutura necessárias para implantação de tais edificações. Ainda, a definição de áreas de 
implantação de empreendimentos de interesse social deve compreender um planejamento completo de desenvolvimento urbano, assim, em conjunto 
com as moradias deve haver uma análise das necessidades e impactos reais do empreendimento, além da construção de um plano de evolução dessa 
infraestrutura para atender as necessidades do futuro, provocadas pela alteração das condições de vida daquela comunidade local. O investimento 
imobiliário possui uma característica de enrijecimento ao longo dos anos, ou seja, durante o ciclo de construção os recursos vão sendo aplicados e 
quanto mais o tempo evolui, menor a chance de desistir do investimento. Essa característica na evolução do investimento em conjunto com as 
mudanças de cenário econômico do país tem proporcionado resultados diferentes do esperado na maioria das empresas do segmento no Brasil. Os 
estoques das grandes empresas cresceram consideravelmente impulsionados por momentos positivos no passado, e o lançamento de 
empreendimentos de interesse social em localizações, ou sem infraestrutura, ou distantes da demanda provocam desalinhamento entre os interesses 
de quem necessita dessas habitações e quem as constrói para comercializá-las. Ainda hoje a prospecção de terrenos para implantação de 
empreendimentos residenciais de interesse social fica designada aos empreendedores, o que na maioria das vezes ocorre de forma intuitiva. A falta de 
um plano de desenvolvimento para esse tipo de empreendimento com delimitação de áreas prioritárias para sua implantação é um desafio aos 
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RESUMO
Tendo em vista que a água é um recurso natural limitado e imprescindível à vida, questões sobre a conservação e preservação dos recursos hídricos 
vêm sendo cada vez mais destacadas na atualidade. As técnicas de aproveitamento de água pluvial são soluções sustentáveis que contribuem para uso 
racional da água, proporcionando a conservação dos recursos hídricos para as futuras gerações. Este projeto de iniciação científica tem por finalidade o 
desenvolvimento de um estudo de caso para a captação e o aproveitamento da água da chuva no prédio da Estácio de Sá Campus Campos dos 
Goytacazes RJ, com foco na viabilidade financeira da realização de uma obra de adequação para a coleta e utilização de forma automatizada desta 
água, para fins não potáveis  e ainda calcular o pay back( tempo de retorno) do investimento desta adequação. Além da economina na conta de água, 
ao automatizar o processo do reuso espera-se um ganho da produtividade, por exemplo dos colaboradores da limpeza, que atualmente gastam tempo 
estendendo mangueiras até o ponto de água encanada. Busca –se estimular os alunos participantes pesquisar  um métodos científicos para apoio no 
alcance o objetivo. Para isto, será empregada a pesquisa bibliográfica, que busca explicar e discutir os temas em questão através de referências 
teóricas publicadas em livros, periódicos, dissertações de mestrado, etc. Com esta base será verificado a situação atual da captação de água da chuva 
no prédio em estudo, através de levantamentos métricos e medições reais da quantidade de água de chuva desperdiçada. Em paralelo usar as 
informações dos sites especializados de cálculo pluviométrico por região e a partir destes dados projetar a quantidade média de água que o sistema de 
coleta proposto deverá suportar. Para o projeto será realizado o memorial descritivo da obra com lista de material , o desenho técnico feito no autocad 
e  consolidação com os orçamentos realizados por empresas terceirizadas de construção civil. O uso do software MS Project será utilizado para 
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Título: COMPORTAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO TÊXTEIS
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RESUMO
A pesquisa sobre concretos reforçados com tecido vem ganhando notoriedade no século XXI por diversos pesquisadores da engenharia civil. Os grupos 
de pesquisa mais avançados no assunto se encontram na Alemanha e, no Brasil, este material ainda é pouco difundido entre os profissionais da área. O 
concreto têxtil (Textile Reinforcement Concrete – TRC) é uma combinação de um concreto muito fluido de granulometria fina e uma ou mais camadas 
de reforço na forma de têxtil. Fibras de diferentes materiais não-metálicos podem ser encontradas na literatura para o desenvolvimento deste 
compósito, sendo as mais extensivamente analisadas e que apresentam melhores resultados para as aplicações atuais aquelas de carbono e de vidro 
álcali-resistente, devido seu módulo de elasticidade e durabilidade na matriz cimentícia. O compósito apresenta resistência à tração superior ao 
concreto armado convencional e os estudos indicam um desempenho satisfatório a cargas cíclicas e a altas temperaturas para certas condições de 
reforço. O material já foi explorado em elementos de fachadas, em pontes, em reforço estrutural de estruturas de concreto convencional, em móveis, 
em projetos de configuração maleável.  Logo, tal material possui diversas áreas de aplicação, sendo as principais a construção de novos elementos 
estruturais, como placas, tubos, vigas, ou como possibilidade de reparar ou reforços estruturas já existentes, como lajes, vigas, alvenarias, entre outros. 
O presente trabalho traz uma revisão da literatura sobre o concreto reforçado com têxtil, suas principais características, propriedades, pesquisas e 
aplicações, bem como orientações de como encontrar referências sobre este material que ainda se encontra em desenvolvimento. Assim, o estudo em 
questão tem por finalidade ampliar, com base em conhecimentos sobre o sistema construtivo, o entendimento e aprofundamento do uso do concreto 
têxtil. Além de avaliar o comportamento mecânico do material, sendo este um dos fatores preponderantes para sua utilização, será estudado as 
variáveis que podem estar envolvidas no seu método construtivo (como materiais, métodos de fabricação, etc.), assim como a interação e durabilidade 
dos seus materiais, tanto para construção de novos elementos estruturais quanto para seu uso como reforço em estruturas já existentes. Vale ressaltar 
outros aspectos importantes que serão abordados no estudo mediante as suas aplicações, fundamentações, relação custo-benefício e comparações em 
relação à uma obra convencional. O concreto reforçado com têxtil tem se mostrado promissor no mercado atual, uma vez que, ao possuir elementos 
de fina espessura, o consumo de massa de concreto é menor e, portanto, pode se tornar um material estrutural sustentável. Entretanto, todo o projeto 
de sua estrutura deve ser reestruturado e reavaliado para a construção específica com este compósito. Desta forma, traz-se com este trabalho a 
oportunidade de estudar e analisar criticamente como este compósito pode ser desenvolvido e aplicado, a fim de ampliar a área de conhecimento 
sobre o material, ressaltando as suas características: baixo peso, componentes não-corrosivos, não magnéticos e de alta durabilidade frente a ataques 
agressivos.  Pretende-se também visar o interesse em questão do comportamento mecânico dos elementos estruturais e sua funcionalidade dentre 
outras informações que serão explicadas com bases em estudos mais criteriosos. Conclui-se que a grande questão deste projeto científico é apresentar 
a unificação da aplicação, praticidade da execução, reparos e métodos construtivos inovadores que podem substituir os que são utilizados nos meios 
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RESUMO
O ensino de Cálculo Diferencial e Integral, nos cursos de Engenharia, vem sendo responsabilizado pelas altas taxas de evasão e repetência nos 
semestres iniciais desses cursos. Várias experiências vêm sendo realizadas, no Brasil e no exterior, para tentar minimizar as dificuldades apresentadas 
por alunos e professores dessa disciplina. O presente projeto apresenta a elaboração de um blog para auxílio no aprendizado de integrais, com funções 
de uma, duas e três variáveis, nas aulas da disciplina de Cálculo. Serão disponibilizados exercícios resolvidos nos quais o usuário terá o desenvolvimento 
dos gráficos, com visualizações bidimensionais e tridimensionais produzidas usando o software Geogebra, e do detalhamento dos cálculos usando o 
editor de texto Latex. Ao longo da resolução dos exercícios, serão incluídos comentários revisando a matemática básica, muitas vezes necessárias 
nessas soluções. No Brasil, a Secretaria de Educação Fundamental e a Secretaria de Educação Especial em ação conjunta, produziram e publicaram um 
documento intitulado “Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações curriculares. Estratégias para a Educação de alunos com necessidades 
educacionais especiais” que passou a compor o conjunto dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), ficando assim em sintonia com a escola 
integradora. Tal documento contempla a adequação curricular, organização do trabalho didático-pedagógico entre outros, que possam vir a favorecer 
o processo de aprendizagem do aluno. Com base nesse documento e com o intuito de que esta ferramenta auxilie também alunos com deficiência 
visual, serão gravados áudios com toda a explicação de cada exercício, e fornecidos através de um link em formato de texto para que o leitor de tela 
direcione o aluno. O blog será testado nas aulas de Cálculo pelos professores, e também fora da sala de aula pelos alunos, como material de apoio nos 
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RESUMO
Os concretos reforçados com fibra de aço relacionam-se com as novas possibilidades tecnológicas que vem surgindo. A adição das fibras de aço surge 
como uma forma de minimizar o comportamento frágil e a deformação, quando sujeitos a esforços de tração, passando a ser um material pseudo-
ductil que apresenta uma resistência a esforços nele aplicados mesmo após a fissuração. As fibras destinadas ao reforço do concreto são altamente 
chamadas como microfibras e a escolha deve levar em conta inicialmente a aplicação a que o concreto reforçado se destina. De acordo com Metha e 
Monteiro (2014), para os diversos tipos de fibras existentes no mercado, as de aço são as mais utilizadas para aplicações estruturais e são levados em 
consideração em muitas aplicações não estruturais. De forma geral, deve ser usado em estruturas que estão apoiadas ao solo ou maciço, como por 
exemplo: Túneis, tubos de concreto, pavimentos portuários, estacionamentos e garagens, dentre outros. Têm sido largamente utilizados em 
pavimentos industriais apresentando agilidade no processo de concretagem, muitas vezes sendo uma ótima alternativa para casos em que o acesso de 
equipamentos ao canteiro é limitado. Levando em conta o custo benefício, vale salientar que é muito mais satisfatório para obras de grande porte. 
Dentre muitos benefícios, como resistência ao impacto, melhoria na ductilidade, redução de mão de obra, otimização de produtividade, podemos 
destacar os principais, que são a resistência mecânica de tração e o controle de uma das maiores patologias desse material, a fissuração. No brasil, por 
exemplo, o uso das fibras seria ideal, uma vez que temos grandes diferenças de temperaturas, um dos fatores para a ocorrência das fissuras. Apesar de 
garantir diversos benefícios ao material, a fibra para concreto precisa ser utilizada de maneira adequada. O uso incorreto, além de não obter nenhum 
benefício, pode acarretar em prejuízos, não só financeiros, mas também na qualidade do concreto. Para obtenção de um resultado satisfatório nesses 
processos será imprescindível o conhecimento das propriedades, visto a necessidade de limitar as variações de volume do concreto e controlar a 
dissipação do calor gerado pela reação de hidratação do cimento. Diante dessa necessidade, ABNT publicou em 2007 a NBR 15530 - Fibras de aço para 
concreto - Especificação, que estabelece parâmetros para a classificação das fibras de aço. É fundamental o desenvolvimento de novas metodologias 
experimentais capazes de determinar adequadamente as propriedades particulares dos novos materiais para então o ser possível estabelecer 
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RESUMO
A disposição final de resíduos industriais é um problema que se acentuou nos últimos anos, devido ao aquecimento do setor da construção civil 
principalmente nos grandes centros urbanos. Em países em desenvolvimento, caso do Brasil, as necessidades de habitação e de infraestrutura são de 
tal ordem que nenhum outro material poderá, por um grande período de tempo, substituir o concreto. Logo, no setor da construção civil diversas 
atitudes estão sendo tomadas para diminuir o impacto ambiental que a prospecção dos materiais, o consumo de energia e os gases liberados na 
atmosfera podem ocasionar em prejuízo ao meio ambiente. Neste trabalho de iniciação científica será avaliada a possibilidade de incorporação de 
resíduos da construção civil (RCC) em substituição à areia e a pedra brita comercial na produção de concreto de resistência convencional do tipo C20 
(20 MPa), visando com essa incorporação diminuir os danos ambientais presentes na extração dessas matérias primas ao mesmo tempo que estará 
dando uma destinação ambientalmente correta para esse resíduo que muitas vezes ficam entulhados em terrenos e/ou canteiros de obra. A avaliação 
será conduzida através da comparação de propriedades físicas das matérias primas convencionais e do resíduo utilizado, tais como: granulometria e 
teor de umidade. E serão também realizados ensaios no concreto fresco e após o período de cura, tais como: Slump test e resistência à compressão. Os 
corpos de prova serão confeccionados com traços de concreto com as seguintes composições: concreto de referência, produzido somente com 
materiais convencionais; concreto com substituição de 30%, 60% e 100% da massa de areia pelo RCC; concreto com substituição de 30%, 60% e 100% 
da massa de pedra brita convencional por RCC e por fim concreto com substituição simultânea 30%, 60% e 100% da massa de areia e pedra brita por 
RCC. Na confecção dos traços a relação água/cimento será mantida em 0,30. Os concretos frescos serão caracterizados por slump teste. O processo de 
cura será realizado por imersão e terá duração máxima de 28 dias. O teste de resistência a compressão será realizado nos corpos de prova após 7 e 28 
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RESUMO
A grande geração de resíduos vem criando a necessidade da realização de estudos com vistas a melhorar o ciclo produtivo e adequar sua destinação. 
Neste sentido, a reciclagem se apresenta como uma boa alternativa. A construção civil se revela como o setor com grande potencial para utilização de 
resíduos, principalmente pelo grande volume de matéria-prima que consome. Por este motivo, os materiais convencionais de construção civil 
consomem significativo volume de energia e recursos que, dependendo da região, já estão em escassez e geram grandes volumes de resíduos. Por este 
motivo busca-se a utilização de resíduos que possibilitem a redução do consumo de produtos. Neste sentido, além da vantagem ecológica, os materiais 
alternativos podem viabilizar, como conseqüência, construções com menor custo. Por outro lado, há a inexistência de um padrão e de critérios de 
testes para avaliar a potencialidade de aplicação dos resíduos são causas que restringem a sua aplicação, além de ser necessária uma amostragem 
cuidadosa para determinar a variabilidade envolvida na geração dos mesmos. (JOHN, 2000). As escórias são subprodutos da fabricação do aço, cuja 
proporção, em alto-fornos, entre a geração e produção de ferro-gusa é de 0,30 a 0,40 tonelada de escória por tonelada de ferro. Segundo Moura 
(2000), a Steel Industry and the Environment cita 0,324 toneladas de escória por tonelada de ferro. A geração mundial de escória de alto-forno é 
estimada em 120 milhões de toneladas para uma produção anual de 700 milhões de toneladas de aço. (MASUERO ET AL, 1998). No Brasil, segundo o 
Instituto Brasileiro de Siderurgia (1999), são gerados em torno de 5,7 milhões de toneladas de escória de alto-forno por ano. Pela grande quantidade 
produzida e pela necessidade de pavimentação enfrentada pelas cidade brasileira, neste trabalho é realizada a reciclagem da escória de ferro para a 
sua utilização como agregado miúdo para pavimentação, na mistura para concreto betuminoso usinado a quente. O objetivo deste trabalho é 
apresentar um estudo sobre a utilização de escória de alto forno empregado como agregado graúdo em Pavimentação. Será realizada a caracterização 
dos agregados, sendo que os mesmos deverão estar em conformidade as normas da ABNT. Ao final do trabalho será realizado um Estudo de Caso onde 
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Título: UTILIZAÇÃO DO RESÍDUO DE VIDRO MOÍDO COMO AGREGADO PARA CONCRETO EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA AREIA

Docente orientador: Juliana Correa Trindade

RESUMO
Atualmente o conceito de sustentabilidade está se tornando cada vez mais presente em nosso dia-a-dia, isso porque ao longo dos anos a percepção de 
que os recursos naturais são finitos tem estado mais evidente no pensamento das pessoas e, principalmente, da indústria. No que tange a exploração 
de recursos, temos uma utilização muito recorrente na construção civil. Outro fator preocupante associado a este setor trata-se do gerenciamento de 
resíduos sólidos, uma vez que este mercado está sempre entre os primeiros a colaborar com descarte indevido. Tal fato tem ocasionado uma série de 
estudos de reaproveitamento de materiais na própria área da construção civil, e o concreto é um dos componentes que melhor tem correspondido ao 
reaproveitamento desses materiais. O emprego de resíduos no concreto, ainda que provenientes de diferentes origens resulta, geralmente, no efeito 
filler ocasionado pelo preenchimento dos vazios ou no chamado efeito pozolânico que ocorre normalmente através de ligações químicas no momento 
da hidratação do cimento. Em paralelo a construção civil, temos a indústria do vidro, que possui uma intensa produção no país acompanhada de uma 
grande geração de resíduos sólidos, muitas vezes descartados indevidamente. Considerando que a produção de vidro tem como matéria-prima 
principal a areia por ser rica em sílica, o presente trabalho tem como objetivo realizar o estudo da substituição da areia natural por resíduo de vidro na 
intenção de promover o conceito de sustentabilidade. Serão confeccionados corpos de prova de concretos provenientes de diferentes dosagens e as 
amostras serão submetidas a ensaios mecânicos de resistência e ensaios físicos de absorção de água e massa específica, por exemplo. As variáveis 
envolvidas no trabalho serão a proporção de resíduo de vidro, além da granulometria do mesmo. Após a realização dos ensaios, os resultados serão 
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RESUMO
As fronteiras entre produtos e serviços estão cada vez mais próximas, já que a maioria dos produtos oferecidos atualmente são caracterizados por 
pacotes de bens e serviços associados. Serviços e produtos são geralmente apresentados em um único pacote de valor. Sendo assim é fundamental 
analisar a gestão da capacidade de serviços para orientar as decisões de gestão de operações das organizações. A gestão de capacidade é uma das 
principais questões no processo de tomada de decisões do setor de serviços. A impossibilidade de se estocar serviços, aliada a uma demanda 
geralmente volátil, torna as operações de serviços um grande desafio para os gestores. A meta a ser alcançada está em atingir o equilíbrio entre a 
capacidade instalada e um nível de serviço adequado com rentabilidade. A gestão da capacidade de serviços necessita de um controle gerencial para a 
utilização de recursos, que além de limitados são de alto custo. O objetivo desse projeto de iniciação científica é a apresentação de uma abordagem 
inovadora de gestão, agregando conceitos da teoria das restrições na identificação de gargalos nas operações de serviços e da utilização da simulação 
computacional para análise de cenários para a gestão da capacidade e redução das filas de atendimento. A Teoria das Restrições (TOC), através da 
metodologia de focalização, possibilita identificar e explorar gargalos, estruturando as operações, num processo de melhoria continua. Os conceitos de 
planejamento e gestão da capacidade auxiliam na análise das alternativas de programação e utilização dos recursos escassos das organizações de 
serviços. O modelo de simulação computacional é uma ferramenta poderosa para avaliar os gargalos nas operações de serviços e explorar diferentes 
cenários no processo de tomada de decisões da capacidade instalada atual e para previsão de necessidades futuras de ampliação ou redução. A 
principal contribuição do trabalho será utilizar a teoria das restrições em conjunto com os modelos de simulação discreta para apoiar a gestão da 
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RESUMO
Após várias décadas de implementação com sucesso dos princípios da produção enxuta na área de manufatura, não há dúvidas sobre os benefícios da 
aplicação destes conceitos e ferramentas para a eliminação de desperdícios e melhorias da eficiência. As organizações de serviços, com uma 
participação crescente da economia global, estão empenhadas em realizar tais melhorias. A maioria das metodologias de produção enxuta referem-se 
à manufatura onde os produtos são tangíveis. No ambiente de serviços, embora haja aderência com os princípios de “Lean Manufacturing”, muitas das 
técnicas utilizadas no contexto da fabricação não são diretamente aplicáveis. Assim, conceitos e métodos da produção enxuta devem ser reavaliados 
antes de sua aplicação em processos de serviços. O setor de serviços pode se beneficiar da aplicação da filosofia enxuta através do aumento da 
competitividade, satisfação do cliente, redução da variabilidade e do desperdício dos processos. O “Lean Service” enfatiza o papel ativo do cliente 
através da sua participação efetiva no processo de produção. A presença do cliente em serviços traz uma abordagem totalmente inovadora para as 
operações. Os clientes transformam seu papel atuando como parceiros na criação de vantagem competitiva e geração de valor. Neste estudo será 
elaborado um projeto de aplicação dos princípios e ferramentas da produção enxuta na melhoria de serviços. O estudo tem como objetivo demonstrar 
que a introdução de princípios “Lean” nas atividades de serviços deve começar com uma profunda compreensão dos aspectos inerentes aos serviços 
prestados e do conhecimento do valor do cliente. No projeto de iniciação científica, os princípios da filosofia enxuta de identificação e eliminação de 
desperdícios serão redefinidos, garantindo sua aplicabilidade às atividades de serviços. Posteriormente, uma metodologia para a introdução da filosofia 
enxuta nas organizações de serviços será aplicada através de estudos de caso. A reavaliação de ferramentas “Lean” para ambientes de serviços 
constitui na principal contribuição do projeto. Os Estudos de caso serão realizados a fim de se obter um contraste empírico, validando o modelo e 
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Título: DESENVOLVIMENTO DA ENERGIA SOLAR NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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RESUMO
Nesta Pesquisa, o objetivo será avaliar a aplicação da energia solar como meio indutor da promoção do desenvolvimento sustentável  no estado do Rio 
de Janeiro  e proporcionar ações na divulgação do projeto, descrevendo a importância e benefícios sociais, econômicos e ambientais, adicionalmente, 
proporcionar a conscientização dos consumidores para o uso correto e seguro da energia elétrica, buscando a redução no consumo de energia e a 
importância da utilização de fontes renováveis, popularização da energia solar no rio de janeiro, a importância dessa matriz energética no  estado  para 
o cenário brasileiro e  a isenção de Impostos sobre a Energia Solar no Rio de Janeiro. O trabalho é estruturado basicamente em duas partes:  
introdução, objetivos, problema e a relevância do assunto abordado e a fundamentação teórica, a qual  é caracterizada como qualitativa e descritiva, 
de pesquisas de levantamento e com uma análise de resultados , uma discussão e as considerações finais com a importância na disseminação de fontes 
alternativas de energia, em especial a energia  fotovoltaica  mostrado que se faz absolutamente necessária, na medida em que tal tipo de geração de 
energia atua como vetor de preservação do equilíbrio ambiental e disseminador de inclusão social. veremos que Atualmente, grande parte da energia 
elétrica no Rio de Janeiro origina-se de usinas hidrelétricas distantes. Essas usinas são conectadas ao estado por um sistema de distribuição complexo e 
dispendioso que sofre grandes perdas de energia.Os sistemas solares fotovoltaicos podem ser instalados no próprio ponto de consumo, minimizando 
as perdas de transmissão e adicionando parte de sua geração na rede elétrica, sem custos maiores de infraestrutura. Dessa forma, a utilização da 
energia solar no Rio de Janeiro auxilia na melhora da matriz energética do Brasil, ainda extremamente dependente das usinas hidrelétricas que estão 
tendo a sua geração de energia prejudicada pelos longos períodos de estiagem. A Pesquisa mostra a preocupação com a questão com a realização de 
estudo de viabilidade de aplicação de conceitos de sustentabilidade na utilização da tecnologia fotovoltaica. Uma das alternativas propostas foi a 
produção da energia por meio de luz solar, que reduz tanto o impacto ambiental quanto as despesas domésticas e comerciais e é justamente quando o 
sol está mais forte, com uma maior intensidade de radiação solar, que o sistema fotovoltaico apresenta o seu pico de geração de energia. A pesquisa 
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RESUMO
Por meio da gestão estratégica se monitora a instituição para identificar riscos, oportunidades e apontar melhorias. Com isso, estabelece-se o equilíbrio 
das demandas de ambiente interno e externo, fazendo mudanças estratégicas e elaboração de projetos, levando em consideração os pontos fracos e 
fortes para que seja possível o alcance dos objetivos e metas estratégicas. Há diversas ferramentas de gestão estratégica, mas, em busca de uma 
abordagem de longo prazo, sustentada por um sistema de gestão, comunicação e medição, tem-se o Balanced Scorecard (BSC), que permite criar valor 
à organização. Este trabalho teve como principal objetivo a criação de um modelo matemático com orientação da Inteligência Artificial, com a 
finalidade de realizar uma proposta de melhoria na ferramenta de gestão Balanced Scorecard que será igualmente usada na empresa, foco de um 
estudo de caso. O modelo matemático proposto servirá então para processar todas as medidas avaliadas de forma isolada, gerando resultados que 
serão avaliados em séries histórias que possam indicar momentos para intervenção no planejamento estratégico, tornando-o mais confiável. Os 
métodos utilizados serão Teoria Fuzzy e Redes Neurais Artificias. O modelo permite gerar quatro indicadores parciais, que representam as perspectivas 
preconizadas no Balanced Scorecard, e um final, denominado Indicador da Corporação (IC), que agrupa todas as variáveis de entrada do modelo 
matemático. O modelo é implementado eletronicamente para processamento dos dados. Ao final desse projeto será possível disponibilizar um 
procedimento para gestão empresarial, focado em métricas de desempenho, que permita acompanhar o desempenho da empresa ao longo do tempo. 
Destaca-se que neste Projeto de Iniciação Científica é considerado diferenciado, pois propõe-se a coorientação de ex-aluna do Curso de Engenharia de 
Produção do Campus Norte Shopping, Enga. Tathyanne Bou Haya, que está atuando em Setor de Gestão de uma empresa de consultoria na área de 
telecomunicações. Entende-se que por esse novo cenário será possível criar laços entre o corpo discente atual com excelentes alunos que terminaram 
o curso. Além disso, a inserção de alunos na prática empresarial permitirá ampliar o universo teórico da Universidade e vislumbrar aplicabilidade dos 
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RESUMO
Os aparatos experimentais constituem uma das importantes ferramentas no ensino da física. Seu uso tem sido feito de diversas formas, a partir de 
diversos referenciais educacionais. Com uma visão inovadora nas aulas de física teórica e experimental para o ensino das Engenharias, será proposta 
uma continuação de realizar um estudo de casos das produções de oito vídeos, filmados no laboratório de física no ano de 2018. Nesse sentido, vídeos 
didáticos ou vídeos-aula se caracterizam como um recurso que pode ajudar o professor de Física a proporcionar aos seus alunos de graduação uma 
melhor compreensão do conteúdo em questão. O projeto irá procurar levar em conta a importância da experimentação para o ensino de Física para 
curso de engenharia, sendo que estudo de caso é um dos métodos que revela altamente significativo quando o seu objeto de estudo apresenta 
condições únicas ou especiais que lhe permite investigar a fundo para que, depois, possa servir de base para outros estudos e investigações sobre a 
mesma temática. No que dizem respeito à metodologia Sala de Aula Invertida, os alunos relataram de forma positiva a experiência, pois a 
disponibilidade de rever o vídeo aulas em qualquer momento, bem como o fato destes terem um acompanhamento mais individualizado pelo 
professor nos momentos presenciais, potencializou o processo de ensino-aprendizagem. Isso justifica a continuidade dos debates para a superação das 
dificuldades elencadas no contexto da pesquisa, a fim de que se possa explorar o caráter investigativo da experimentação. Mesmo que se reconheça a 
importância dos experimentos a partir de materiais de baixo custo, é necessária a constante atualização dos laboratórios de ciências e de informática 
como ampliação de possibilidades para a experimentação. A inserção desse tipo de metodologia tende a bons resultados se bem utilizados, 
aumentando a interação do aluno com o tema e promovendo o esclarecimento sobre conteúdo, deixando de considerá-lo tão abstrato. Assim, 
concluiu-se que, o Processo proposto com suporte à aprendizagem colaborativa na Sala de Aula Invertida pode potencializar a metodologia, 
permitindo que os alunos criem espaços para refletirem sobre os conteúdos de físicas estudados, a partir de uma aprendizagem mais autônoma, além 
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Título: GOVERNANÇA EM SISTEMAS DE SAÚDE: UMA PROPOSTA DE MODELO PARA O CASO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS 
BRASILEIROS A PARTIR DE MINERAÇÃO DE DADOS

Docente orientador: Maria Clara Lippi

RESUMO
As questões logísticas e de cadeia de suprimentos em uma organização contribuem para obtenção de vantagens competitivas como flexibilidade 
operacional, rápido tempo de resposta e baixos custos (NYAGA; YOUNG; ZEPEDA, 2015; REID; SANDERS, 2011), bom como qualidade, precisão nas 
compras, estocagem e distribuição (MACHADO; SCAVARDA; VACCARO, 2014). Além disso, o relacionamento (e a gestão deste) com os demais atores 
da cadeia torna-se determinante para o ganho global (COX, 2004; ESAIN; MASSEY, 2006; MOSCHURIS; KONDYLIS, 2006; SELVIARIDIS; NORRMAN, 2015; 
SVENSSON, 2002). No caso dos sistemas locais de saúde pública, a regionalização e a aquisição de bens e serviços no setor público se apresentam como 
restrições nos impactos dos serviços e programas de saúde. As organizações de compra coletiva (FLEXA; LIPPI; BARBASTEFANO, 2018), assim como os 
Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS), têm sido exploradas na prática como solução para tal problema. Embora apresentem evidentes benefícios 
para a gestão da saúde, os consórcios possuem estruturas de tomada de decisão que envolvem diversos prefeitos e secretários de saúde, com possíveis 
orientações políticas distintas e prioridades que não são necessariamente convergentes. Um desafio para a efetiva implementação dos consórcios está 
na governança dessas organizações, que possuem processo decisório complexo. Ainda há lacunas e oportunidades de melhoria desta solução, 
principalmente relacionadas ao diagnóstico de como elas se estruturam, tomam decisões, operam e desempenham seus objetivos e resultados. 
Somente assim será possível avançar no sentido de comparar, prever e propor melhores estrutura e boas práticas de governança e de gestão. Dessa 
forma, este projeto de pesquisa busca identificar os padrões de governança dos Consórcios Intermunicipais Públicos de Saúde (CIS) no Brasil por meio 
de técnica(s) de mineração de texto. Para tal, pretende-se utilizar as ferramentas Orange v.3.8.0 e DeepDive, além de técnicas de mineração de texto 
que serão definidas a partir dos documentos coletados. Os resultados esperados ao final da pesquisa são o modelo teórico de análise em governança 
de consórcios; mapa dos consórcios intermunicipais de saúde vigentes e operantes no Brasil; data warehouse dos CIS; e o padrões de governança dos 
consórcios intermunicipais de saúde no Brasil. Dessa forma, algumas conclusões poderão ser desenvolvidas: (a) como eles encontram-se estruturados 
em larga escala e frente à literatura em governança de GPO na saúde, (b) se há alguma mudança de paradigma, (c) como tais padrões podem impactar 
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RESUMO
A presente proposta de Iniciação Científica tem por objetivo investigar como o conteúdo de cálculo diferencial e integral  tem se apresentado nos A 
presente proposta de Iniciação Científica tem por objetivo investigar como o conteúdo de cálculo diferencial e integral tem se apresentado nos cursos 
de engenharia, levando em consideração que para muitos estudantes o estudo do cálculo diferencial e integral de encerra após o ciclo básico do curso 
de engenharia. Com o intuito de exemplificar situações da matemática na vida do engenheiro, serão expostas algumas equações da engenharia civil e 
elétrica e seu desenvolvimento, comprovando o uso do cálculo em modelos matemáticos de disciplinas do ciclo avançado da estrutura curricular, 
mostrando assim, o uso contínuo das matérias básicas do curso. Como recurso metodológico iremos fazer revisões bibliográficas descritivas, 
analisando documentos norteadores do curso de engenharia, como o PPC e materiais disponíveis como plano de aula e plano de curso. A justificativa 
da presente proposta está embasada pelo fato de que os estudantes  possuí um grau de reprovação histórico nesta disciplina, muita das vezes não 
dando tanta importância para mesma durante a sua formação acadêmica. Falta de conhecimento das disciplinas iniciais pode acarretar problemas no 
cotidiano dos engenheiros, dessa forma, pode-se entender que a responsabilidade social do engenheiro é violada, quando esse profissional se recusa a 
compreender tais matérias, pois caso haja alguma ocorrência englobando este fato, ele pode contrariar-se e dependendo da situação, colocar em risco 
seu projeto. Com a presente proposta queremos mostrar como a disciplina de Calculo Diferencial, ainda que esteja no ciclo básico, está diretamente 
ligada com as disciplinas do ciclo profissional, dando ênfase a parte histórica da  disciplina do cálculo, buscando conhecer como  foi implementada na 
grade da engenharia, se houve alguma influência da época e como o fato ocorreu. Como marco inicial será estudado as primeiras  faculdades de 
engenharia do Brasil , tendo como objetivo fazer uma linha do tempo dos conteúdos que hoje compõe a grande do curso de engenharia, buscando 
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RESUMO
Todas as organizações, públicas ou privadas, são geradoras de impactos ambientais e lidam com recursos naturais para o seu funcionamento. As 
Instituições de Ensino Superior (IES), incluídas neste contexto, têm numerosos aspectos ambientais relacionados a sua operação diária e que impactam 
na sua responsabilidade ambiental e social. As NBR ISO 14001/14004 (ABNT, 2004) cita que Aspecto Ambiental é um elemento da atividade produtiva 
de uma organização que possa interagir com o meio ambiente. Ressalta-se que cada organização deve identificar tais aspectos em seus produtos, 
processos e serviços ao estabelecer um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que possam gerar algum efeito sobre o meio ambiente, denominado 
Impacto Ambiental. Um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é uma estrutura que permite que uma organização possa controlar seus impactos 
ambientais e melhorar, continuamente, as suas operações produtivas. Um Campus Universitário é uma área institucional direcionada para a educação 
universitária que incorpora infraestrutura necessária para qualificar pessoas. A questão ambiental, que é vista como um dos pilares do 
desenvolvimento sustentável, é a base de um dos cursos de engenharia oferecido pela Universidade Estácio de Sá (UNESA), no Campus Norte 
Shopping. É nesse cenário que se desenvolve este projeto de Iniciação Científica, que aproveita os interesses de docentes, discentes, gestores e da 
organização para propor um procedimento para criação de um SGA no Campus Norte Shopping. Um dos princípios do SGA está calcado na necessidade 
de se estabelecer medidas-padrão para verificação do desempenho ambiental. Desta forma, pretende-se desenvolver também um modelo 
matemático, que usará redes Neuro-Fuzzy, que servirá de instrumento de controle dos processos institucionais para o Campus Norte Shopping. Serão 
alocados quatro alunos, sendo três de engenharia ambiental e sanitária e um de engenharia de produção. Ao final desse projeto deve-se disponibilizar 
um instrumento para implantação do SGA no referido Campus, bem como o processo para medição periódica das medidas-padrão para controle e 
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RESUMO
Este trabalho, tem como objetivo principal, avaliar a Prototipagem Rápida - PR segundo critérios de tempo, custo, qualidade e flexibilidade. Como 
objetivo específico pretende-se avaliar duas tecnologias de PR, quais sejam: Modelamento por Deposição de Material Fundido (Fused Deposition 
Modeling – FDM). Essa realidade, levou a procura de novos caminhos que viabilizassem a conquista de mercado. Dentre os caminhos apresentados, 
cada vez mais se destaca no setor de projetos, a tecnologia de Prototipagem Rápida .A Prototipagem Rápida, é uma tecnologia que vem emergindo 
desde a última década, trazendo contribuições importantes, nesse sentido, mormente, devido a sua capacidade de reduzir ainda mais o tempo e o 
custo do projeto o que acaba por garantir sua rápida concepção, produção, lançamento e comercialização, tornando-se uma das estratégias a ser 
utilizada por empresas que pretendam vencer esse desafio. As atividades de investigação a realizar no decurso deste trabalho desenvolver-se-ão como 
objetivo de demonstrar que a Prototipagem Rápida (RP) é hoje em dia um instrumento imprescindível ao desenvolvimento de novos produtos. No 
presente trabalho irá aprofundar-se a utilização desta tecnologia na área médica, no que concerne à criação de modelos para instrumentos cirúrgicos, 
próteses, planeamento e auxílio em intervenções cirúrgicas, produção de implantes. Serão neste âmbito estudados os diferentes processos de RP, as 
tecnologias de conversão necessárias para a obtenção de modelos ou ferramentas e os diferentes materiais usados na área médica. Considerando 
sempre a relevância do design nas diferentes etapas. O design industrial é usualmente entendido como uma atividade que se ocupa da concepção de 
produtos para a fabricação industrial. Esta definição, apesar de ser amplamente difundida, não consegue traduzir a natureza desta profissão de 
maneira satisfatória. O design que se pretende referir neste trabalho é o design de engenharia ou design mecânico, que não possui somente 
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RESUMO
O presente projeto de iniciação científica tem como objetivo a modelagem e sintonia dos parâmetros de controladores PID (Proporcional, Integral e 
Derivativo), via uso de métodos analíticos e experimentais.  Estes controladores são muito importantes no estudo de formação do engenheiro elétrico 
e bastante utilizados na automação industrial. Mesmo com o avanço nas descobertas de novas tecnologias, e suas utilizações nas diversas áreas de 
controle dos processos industriais, contudo, a maioria destes não se encontra bem parametrizados. Na planta industrial os controladores PID muitas 
vezes são sintonizados através de tentativas-e-erro, mesmo os processos sendo complexos, não-lineares e multivariáveis. A identificação e controle dos 
mesmos pela utilização da Inteligência Computacional têm-se intensificado, por isso esta pesquisa buscará desenvolver a síntese de controladores PID, 
que é encontrar os valores ótimos dos seus parâmetros, com ou sem todos os dados do processo industrial. Vale salientar que um projeto de IC 
semelhante já se encontra em curso por este professor proponente, porém, dada a vasta área, necessita-se ampliar os estudos e pesquisa em controle 
avançado. A pesquisa visa o uso de métodos clássicos de sintonia e a comparação com o uso dos métodos heurísticos, que serão os Algo-ritmos 
Genéticos, Redes Neurais e Lógica Fuzzy, os quais podem ser utilizados com solução de problemas de otimização, principalmente quando não se 
conhece o modelo matemático da planta de processo. A progressiva implementação destas técnicas também vem de encontro à crescente necessidade 
de melhorar a eficiência das plantas industriais, além de outros fatores vinculados ao aprimoramento e tratamento de deficiências de métodos 
clássicos em sistemas de controle. Para testes de simulação e validação serão utilizadas ferramentas computacionais por possuírem bom desempenho 
de simulação para os sistemas de controle que serão pesquisados.  Toda a pesquisa será realizada com alunos graduandos em Engenharia Elétrica e 
apoio dos laboratórios de computação, eletrônica e automação pertencente à Engenharia Elétrica da Universidade Estácio de Sá, Campus Campos dos 
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RESUMO
Os mais modernos avanços tecnológicos são acompanhados com demandas mais complexas e sofisticadas da sociedade. O conceito da quarta 
revolução industrial tem por um dos seus pilares a automatização de processos, visando maior eficiência e maior comodidade de operação. Esse 
conceito não se limita aos espaços industriais, se estendendo à população em geral, com engajamento cada vez maior e mais disseminado nos avanços 
tecnológicos, haja vista os computadores, smartphones e wearables mais modernos, cada vez mais populares. A partir dessa concepção espera-se que 
os centros acadêmicos estejam afinados aos avanços e demandas, de forma que possam suprir e até mesmo propor novas ideias, ou aprimorar as 
tecnologias existentes. Por mais heterogênea que seja a sociedade, o cotidiano de cada indivíduo quase sempre inicia e conclui diariamente em sua 
residência. Com as mudanças das relações de trabalho, alguns profissionais têm sua residência ainda por local de trabalho, gerando um vínculo ainda 
maior com aquele local. A tecnologia tem invadido também tais residências, na forma de equipamentos sofisticados e aparelhos mais eficientes. 
Mesmo diante desse avanço, a diversificação de tais equipamentos gera um grande inconveniente na quantidade de controles e sensores de cada 
equipamento, o que pode provocar maior desperdício de energia elétrica, por dificuldade ou esquecimento ao desligar alguns deles, além da maior 
propensão a falhas, já que estatisticamente, quanto mais controles, maior a chance de defeitos. Baseando-se no exposto, propõe-se o 
desenvolvimento de uma tecnologia acessível para o usuário que permita unificar o controle de diversos equipamentos em apenas um sistema 
integrado a um aplicativo com interface direta a smartphones. O projeto será montado com o objetivo de automatizar toda uma residência, se 
dividindo em áreas interdependentes, onde serão desenvolvidos sistemas de sensoriamento de presença, segurança de fechaduras, acionamento 
remoto de todos os equipamentos conectados, monitoramento em tempo real de cômodos, entre outras aplicações. A proposta é desenvolver um 
projeto de grande relevância para a sociedade, com alto nível de aprendizado aos estudantes envolvidos e trazendo a Universidade a um patamar de 
ponta em desenvolvimento tecnológico e científico, utilizando componentes de baixo custo, fácil aquisição e que já estejam disponíveis nos 
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RESUMO
O movimento de agitação térmica em um núcleo de reator é adequadamente representado  pela seção de choque microscópica da interação nêutron-
núcleo por meio da Função de Alargamento Doppler. O formalismo geral que descreve essas reações já é consolidado e bem entendido do ponto de 
vista físico, com as velocidades dos núcleos em um reator nuclear, geralmente dadas pela Distribuição Maxwell-Boltzmann, Pathria and Beale [13]. 
Nesse contexto, vamos considerar a distribuição de velocidades de núcleos de comportamento gaussiano representando um sistema em equilíbrio 
térmico e distribuições que podem ser capazes de descrever situações fora do equilíbrio. Assim espera-se tratar configurações termodinâmicas 
diferentes das atuais como, por exemplo,  intervalos de temperatura, pressão e volume. As distribuições utilizadas serão a distribuição de Maxwell-
Boltzmann, a de Tsallis [17] e a de Kaniadakis [18] com o intuito de estudar os efeitos do Alargamento Doppler em um sistema fora do equilíbrio 
térmico. A solução numérica do problema proposto é feita com as seguintes etapas: modelo matemático e modelo numérico. A primeira, descrita 
acima, foi construída a partir da observação do fenômeno, usando leis da física e da matemática. A etapa do modelo numérico, descrita a seguir, e 
obtida a partir do modelo matemático usando-se um método numérico para determinar valores aproximados como solução do problema. Os valores 
da função de Alargamento Doppler, cuja forma funcional consiste em uma integral que não possui solução analítica, serão determinados por métodos 
numéricos. O resultado dos valores da Função de Alargamento Doppler, obtidos durante a pesquisa do nosso projeto, serão comparados com os 
valores de referência na literatura, DUDERSTADT and HAMILTON [6], Guedes, G. et. al. [11 - 12]. Diante desse cenário propomos uma pesquisa voltada 
para o estudo de algumas linguagens de programação (C, Fortran, Matlab e Python) para a implementação dos algoritmos de integração numérica 
(Métodos determinísticos: Trapézio, Simpson, Newton-Cotes, Quadratura Gaussiana - Métodos de simulação: Monte Carlo e Métodos Assintóticos: 
Aproximação Normal e Laplace) [14 – 16]. Para atingir os objetivos da pesquisa iniciaremos com o estudo das linguagens de programação e dos 
métodos de integração numérica. Num segundo momento estudaremos os fundamentos da Função de Alargamento Doppler analisando os resultados 
pertinentes ao nosso Projeto, conforme a referência bibliográfica. Na sequência iniciaremos a fase de implementação, testes e respectivas simulações 
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RESUMO
O presente projeto de pesquisa científica tem como objetivo avaliar de forma sistemática a influência da estrutura nas propriedades elétricas, 
especificamente a resistividade e a condutividade elétrica, de um lote de Ferro Fundido Nodular (FFN), sensível à alteração dos constituintes presentes, 
produzido na empresa francesa PAM Saint-Gobain Canalização (SGC) - Brazil através da técnica de imersão por sino, após 45 min de tratamento de 
nodulização e pós-inoculação. 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 características de boa ductilidade e elevada 
resistência mecânica. Para a caracterização elétrica será elaborado um sistema para a medição de baixa resistência elétrica e posterior cálculo de 
resistividade de um Lote de FFN para oito tempos e temperaturas de vazamento (T1/10 min à 1362ºC e T8/45 min à 1232ºC) através do método de 
medição da ponte dupla de Kelvin. O dispositivo para a medição será desenvolvido no laboratório de circuitos e fenômenos eletromagnéticos 
pertencente ao núcleo de Engenharia Elétrica da Universidade Estácio de Sá, Campus Campos dos Goytacazes/RJ. Para a calibração será utilizado 
corpos de prova de alumínio, por possuírem, dentro da classificação, elevada condutividade e baixa resistividade elétrica. Em seguida serão utilizadas 
três amostras de FFN para cada lingote a ser analisado vazado com período de 5 minutos cada, até o tempo máximo de 45 min, com um total de oito 
lingotes, logo após o tratamento. As amostras obtidas na usina SGC serão cedidas pelo Laboratório de Materiais Avançados, setor de Metalurgia Física 
da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro com o seu devido registro de composição química obtido por Espectrometria de massa. 
Após a elaboração e construção do dispositivo de medição elétrica 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 (Fe-α), cementita (Fe3C) e perlita (Fe-α + Fe3C), para cada tempo de vazamento nos resultados de propriedades 
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RESUMO
O presente projeto de iniciação científica tem como objetivo analisar e implementar o uso de novas tecnologias em um sistema medidor de consumo 
de energia elétrica residencial, não invasivo, em tempo real.  
O protótipo que já vem sendo desenvolvido por este professor em um projeto de IC em andamento, no laboratório de eletricidade e eletrônica 
pertencente ao núcleo de Engenharia Elétrica da Universidade Estácio de Sá, Campus Campos dos Goytacazes/RJ, conta com o engajamento de alunos 
de graduação do referido curso, foi testado utilizando a plataforma de prototipagem eletrônica Arduino, e serve parar fornecer os valores de potência 
consumida e seu valor monetário, de acordo com a tarifa informada pelo próprio usuário, através de uma interface homem-máquina. Este autor 
também conta com um projeto de Pesquisa Produtividade, com a linha de pesquisa dentro desse assunto. O objetivo agora é buscar adentrar mais em 
inovações para o dispositivo, com o uso de IoT (Internet das coisas), fazer com que ele se comunique em tempo real através de wi-fi ou pela rede GSM, 
e prototipar em nova placa de aquisição de dados que suporte sistema operacional, como o caso do Raspberry. Com isso, este trabalho de iniciação 
científica almeja, dentro do cronograma exposto, alcançar seu objetivo com a inovação do protótipo criado de medição elétrica não invasivo; testá-lo e 
validá-lo, primeiramente em uma das salas de aula da Unidade Campos dos Goytacazes. Após isso, analisar o projeto técnica e financeiramente, 
avaliando sua viabilidade para provável patentes, comercialização e afins. O equipamento será desenvolvido para analisar o valor da corrente de 
circuito monofásico. Utilizando a tensão informada pelo usuário (consumidor residencial), será desenvolvida a programação para calcular a potência do 
circuito e sua energia consumida em um período de tempo. A possibilidade da redução dos gastos com a energia elétrica  de um consumidor 
residencial e o monitoramento da qualidade da energia recebida pela unidade consumidora vem ganhando espaço de discussão, quando se fala de 
consumo de energia. Verifica-se o aumento do interesse pelo gerenciamento de energia. Neste conceito de gerenciamento de energia, criado pela 
atração na diminuição dos gastos, se torna possível a supervisão em tempo real do fluxo de energia da unidade consumidora, podendo então controlar 
o consumo, demanda, afim de minimizar os desperdícios. Por isso o projeto almeja validar novas utilizações de tecnologias agregadas ao protótipo 
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RESUMO
O objetivo do atual projeto de pesquisa consiste em investigar as propriedades magnéticas, sobretudo a permeabilidade magnética, dos ferros 
fundidos nodulares (FFN) produzido na Usina Saint-Gobain Canalização (SGC) - Brazil, bem como determinar a curva de histerese para esse material 
através da obtenção da indução magnética e do campo magnético e correlacionar com as alterações estruturais provocadas pelas modificações dos 
parâmetros de tempo e temperatura de fabricação do FFN, em uma ampla faixa, até 45 min de tratamento de nodulização, através da técnica de 
imersão por sino, pós-inoculação e vazamento em moldes de areia. Os estudos iniciais do Projeto de Pesquisa Científica PIBIC/UNESA /FAPERJ 
2017/2019 apontam a sensibilidade das propriedades elétricas às alterações estruturais o que permite a sua utilização na identificação da 
predominância das fases e constituintes presentes. Pensando na ampliação das propriedades dos FFN, o projeto propõe a avaliação do comportamento 
da indução e do campo magnético nestas ligas com a perspectiva de ampliação do campo de aplicação deste material em possível substituição aos 
aços, devido ao seu basto custo de produção. O FFN é caracterizado por apresentar o carbono livre na forma de grafita esferoidal através do 
tratamento de nodulização com o Mg e de pós-inoculação com o Fe-Si (75%Si), realizado ainda no banho metálico, conferindo ao metal boas 
propriedades tecnológicas. Para determinar a curva de histerese, a permeabilidade magnética, a indução residual e a força coerciva, serão realizados 
ensaios de propriedades magnéticas com o núcleo toroidal de FFN obtido nos oito lingotes para distintos tempos e temperaturas de vazamento (T1/10 
min à 1362ºC e T8/45 min à 1232ºC). As análises serão realizadas no laboratório de Engenharia Elétrica da UNESA Campus Campos dos Goytacazes/RJ. 
Concomitante, as amostras serão submetidas à análise de estrutura pela técnica de difração de raios x. Pretende-se, assim, investigar a influência dos 
diferentes constituintes presentes nos FFN, tais como a ferrita (Fe-α), cementita (Fe3C) e perlita (Fe-α + Fe3C), para cada tempo de vazamento, nos 
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RESUMO
A presença de muitos lugares sem saneamento básico, devido à falta de infraestrutura dos grandes centros urbanos, faz com que a proliferação do 
mosquito Aedes aegypti aumente no ambiente. Esse mosquito, responsável por transmitir diversas doenças epidêmicas, como: a dengue, a 
chikungunya, a zika e a febre amarela, traz instabilidade na saúde urbana do país. Para combater essa instabilidade e sua rápida propagação, utilizam-
se métodos de prevenção e combate que até hoje não resolveram para acabar com as epidemias de arboviroses – causadas por mosquitos. Além disso, 
o inseticida – uma dessas formas de combate – dificulta ainda mais a erradicação desse inseto, por torna-los mais resistentes e mais difíceis de serem 
destruídos. Portanto, apesar de ter tido muitos avanços tecnológicos sobre o assunto, ainda há a necessidade de ter um método mais eficaz para a 
detecção e a eliminação imediata do Aedes aegypti. Para combater essa instabilidade e sua rápida propagação, utilizam-se métodos de prevenção e 
combate que até hoje não resolveram para acabar com as epidemias de arboviroses – causadas por mosquitos. Outro problema é o mapeamento de 
áreas com foco do mosquito, a fim de se empregar os recursos apropriados no combate, sem desperdício. Dados estes fatores, o objetivo do presente 
trabalho é o desenvolvimento de um sistema de mapeamento de focos do mosquito Aedes Aegypti, tal sistema utiliza como base um sensor 
desenvolvido em trabalho prévio de Iniciação Científica, vários sensores deste tipo são colocados em rede e monitorados à distância a partir de um 
sistema central que permite o acompanhamento de focos do mosquito a partir de coordenadas GPS. Para a construção do sistema  serão utilizados 
softwares livres e gratuitos (Linux e linguagens de programação), o dispositivo IoT será construído a partir de placas de prototipagem de baixo custo. 
Espera-se que com tal sistema seja possível dar respostas em tempo real sobre a ocorrência de focos em determinadas áreas cobertas pelos sensores 
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RESUMO
No presente momento, o proponente está desenvolvendo pesquisa no PPP sobre a região de desenvolvimento térmico em bifurcações. Dois artigos 
estão sendo propostos ao 25th International Congress of Mechanical Engineering. Nestes artigos, se verifica a influência de aspectos dimensionais e da 
vazão na citada região de interesse e equações são levantadas com o intuito de prever o seu comprimento. Desta forma, o objetivo do projeto 
apresentado a este programa de IC é a complementação do trabalho desenvolvido no Pesquisa Produtividade, com a verificação da influência das 
propriedades "viscosidade e massa específica", expressas no número de Reynolds (Re), no desenvolvimento térmico das bifurcações, assim como teste 
das equações propostas nos artigos desenvolvidos no PPP. Importante evidenciar que os processos serão sob baixos valores de Re e os fluidos 
utilizados serão 4 famílias de óleos, as quais proporcionam combinações adequadas de viscosidade e massa específica, que podem prover boa gama de 
resultados, compondo um espectro amplo de valores, para as melhores condições possíveis de teste das equações. Os mesmos fluidos foram testados 
para equações de previsão de região de desenvolvimento de fluxo, no projeto de IC de 2018/2019, que tem previsão de termino neste semestre. Os 
resultados são promissores e renderam um artigo que está sendo submetido ao COBEM 2019. Da mesma forma, o trabalho proposto este ano 
proporcionará manuscrito semelhante, para submissão ao CONEM 2020. O trabalho dos alunos será a simulação dos escoamentos térmicos em 
bifurcações, geração de imagens e medição dos comprimentos nas mesmas. Serão envolvidos quatro alunos pesquisadores e cada um será responsável 
por uma família de óleos, gerando cada família 6 simulações. Os alunos serão responsáveis também por minutar artigos e resumos e participar dos 
diversos eventos científicos nos quais o professor coordenador se inscreverá. Etapas iniciais de pesquisa bibliográfica e treinamento no software 
simulador serão necessárias e os alunos serão instados a desenvolver este trabalho prévio com autodidatismo. Esta tem sido a metodologia utilizada 
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Título: ANÁLISE DOS MATERIAIS E PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA COMPETIÇÃO BAJA SAE
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RESUMO
O projeto Baja SAE é um desafio lançado aos estudantes nas várias áreas da engenharia que manifesta a oportunidade de aplicar na prática os 
conhecimentos adquiridos na teoria, muitas vezes, ao desenvolver um trabalho em equipe com a perspectiva de promover sua qualificação para o 
mercado de trabalho. O projeto foi iniciado nos Estados Unidos em 1976 e a primeira competição no Brasil foi realizada em 1995 e atualmente 
apresenta competições anuais, tanto regionais que são nomeadas como etapa Sul, Sudeste e Nordeste como a competição nacional que recebe o 
nome de Competição Baja SAE BRASIL. As equipes participantes do Projeto Baja SAE são formadas por estudantes que representarão a Instituição de 
Ensino Superior ao qual estão ligados. Dessa forma, essas equipes participam de uma competição que estimula uma avaliação comparativa de projetos 
que é regimentada pelo regulamento do projeto Baja SAE BRASIL. A proposta do projeto parte do desenvolvimento de um projeto, desde a sua criação, 
projeto detalhado e construção de um veículo protótipo off-road a partir de critérios estabelecidos pela equipe SAE e num período determinado é 
avaliado em dois tipos de prova: estáticas e dinâmicas. Além disso, 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, 
materiais e processos de fabricação que promovam ganhos na eficiência e segurança do protótipo são fatores essenciais, visto que o veículo deve estar 
em condições satisfatórias até a finalização das provas, em um cenário de desafios e oportunidades. Nesse contexto, o objetivo do presente projeto é 
avaliar os materiais e processos de fabricação ideais para a construção de um protótipo para as competições do projeto Baja SAE BRASIL com vista na 
eficiência e segurança proporcionada durante as provas. Com essa avaliação espera-se alcançar graus aceitáveis de segurança e eficiência satisfatória 
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RESUMO
A utilização de materiais compósitos poliméricos como reparo e reforço 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 campos de pesquisa. Esta tecnologia tem se tornado mais importante à medida que novos 
materiais são desenvolvidos como adesivos estruturais, tornando eficiente a colagem de laminados de compósitos poliméricos em substratos 
metálicos. Os reforços 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 reforço inicia-se por meio da preparação de superfície, seguida da aplicação de um adesivo estrutural do 
tipo compósito para atenuar as agressões ao material metálico, além de regularizar a geometria corroída. Dessa forma, o presente 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 
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RESUMO
A utilização das fontes energia sustentável para  atender as necessidades energéticas homem tem se intensificado no mundo com o investimento em 
tecnologia e pesquisa. Uma das principais fontes de energias renováveis no Brasil e no mundo é a energia eólica e tem um aumento contínuo na 
participação na matriz energética do país. No entanto, ainda existem desafios associados à garantia de eficiência energética da turbina em regime de 
baixo vento e em situações de turbulência causada pelo espaço urbano. O projeto de pesquisa exploratória busca desenvolver um estudo para analisar 
os mecanismos de fenômenos de transporte nas turbinas para propor um modelo de baixo custo para operação em condições urbanas. Assim, o 
trabalho tem como premissa desenvolver um estudo das tecnologias envolvidas por meio da revisão sistemática da literatura. A análise das turbinas 
eólicas do eixo vertical (TEEV) e horizontal (TEEH) será desenvolvida quanto às características construtivas. A TEEV foi escolhida devido às pesquisas 
preliminares desenvolvidas na fase de pré-projeto. Essa geometria de atende aos diferentes requisitos quado a estrutura e operação em regime 
turbulente que é o ambiente proposto de operação para atender residências e pequenos comércios. O trabalho de pesquisa busca por meio da 
literatura e revisão sistemática identificar as classes de modelo de turbinas verticais, assim como definir os parâmetros de avaliação para 
desenvolvimento de algortimo para investigação de desempenho por meio da construção modelo matemático e execução da simulação em software 
computacional. A proposta consiste na construção do protótipo virtual CAD com definição da estrutura para investigação de desemepnho em 2 linhas 
distintas. Simulção computacional numérica e simulação por CFD (Computational Fluid Dynamics). As métricas para a operação da TEEV em centros 
urbanos serão propostas assim como o projeto de perfil dos rotores / pás (NACA), velocidade mínima de vento e a potência gerarda. Os resultados 
preconizados serão utilizados para verificar a eficiência do modelo com a análise comparativa de projetos disponíveis na literatura. As informações 
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Título: DESENVOLVIMENTO DE INSTALAÇÃO DE CALIBRAÇÃO DE MICRO VOLUME APLICADO À MICROFLUÍDICA
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RESUMO
Essa proposta se contextualiza no princípio da miniaturização. A capacidade de moldar e manipular materiais com precisão micro e nanométrica vem 
progressivamente criando oportunidades em várias áreas, além do design convencional de chip. Muitas das limitações principais de dispositivos 
convencionais resultam da construção física. Dispositivos miniaturizados são mais rápidos, custo inferior e eficientes em termos energéticos. No caso 
de escoamentos, sensores embutidos no interior de chips permitem realizar diagnósticos de gravidez, separação sanguínea de células cancerígenas, a 
identificação de anticorpos para o vírus HIV e até mesmo a análise de DNA. Construção de bombas capilares minúsculas em circuitos, PCR (Reação em 
Cadeia da Polimerase), utilizado para amplificar o DNA antes do teste, biomarcadores que geram sinal elétrico ou fotônico quando expostos a enzimas 
ou anticorpos específicos, também merecem destaque entre incontáveis microdispositivos que invadem nosso quotidiano. Como os microdispositivos, 
por vezes garantem a vida humana, demandam o aprofundamento do conhecimento científico que garanta confiabilidade. Uma das principais 
motivações da proposta, destacamos três aplicações cuja demanda de mercado é superior à oferta do parque industrial: • Desenvolvimento de um 
reômetro capilar multi-amostras que é baseado em um reômetro tradicional, mas utiliza aproximadamente 1000 vezes menos material. Ligações: J 
Rheol, Chem Eng Sci. • Desenvolvimento de contadores Coulter em nanoescala que podem medir as propriedades de nanopartículas individuais e os 
efeitos do confinamento no fluxo de polímeros. Link: Nano Letters. • Desenvolvimento de um reômetro dinâmico para caracterização de soluções que 
utiliza placas paralelas tradicionais oscilantes, mas é construído em uma plataforma MEMS. Link: Lab Chip. A proposta é desenvolver um reômetro 
microcapilar de múltiplas amostras, que seja capaz de medições em uma ampla faixa de temperaturas, viscosidades e taxas de cisalhamento. O 
instrumento deve ser de geometria simples, pois o fluxo gerado pela pressão externa do gás e a taxa de cisalhamento são medidas através do 
rastreamento óptico. Na implementação, a massa necessária de cada amostra deve ser de aproximadamente 20 mg. Essa vazão é significativamente 
inferior à dos reômetros tradicionais. Outra inovação proposta é a capacidade de realizar medições simultâneas de quatro amostras. O projeto 
proposto para o dispositivo não prevê partes móveis, e contempla ainda geometrias simples para o escoamento, compostas por microcanais ou 
ranhuras em calços de aço inoxidável de nível padrão. Esperamos, com base na literatura, corroborar a concordância entre os resultados obtidos com o 
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RESUMO
Sensores inerciais e posicionais são cada vez mais comuns na atualidade, desde telefones celulares com seus GPS e rastreamentos por rede de dados, 
até acelerômetros e giroscópios nos mesmos celulares e em outros diversos dispositivos tecnológicos que nos habituamos a usar. A Engenharia Inercial 
está cada vez mais presente com suas demandas existentes e, também, demandas ainda não existentes. Nos propomos a interagir neste assunto e 
apresentar soluções próprias inerciais para navegação Drone, partindo do trabalho PIBIC já desenvolvido no âmbito do edital PIBIC 2018, onde foi 
desenvolvido, além de um módulo inercial para Motocicletas, um Drone F450 de quatro rotores, desenhado, desenvolvido e construído dentro da fase 
I deste Projeto, PIBIC 2018, com software próprio, e dois desenvolvimentos inovadores: 1- Rotinas de integração de dados inerciais capazes rodar em 
uma plataforma Arduino, com sua baixa capacidade de processamento e longo tempo de interrupções, clock, o que permitiu usar e sugerir a 
construção de Drones com plataformas Arduino; 2- Um filtro de dados inerciais capaz de ser suportado pela CPU Arduino, de "leve" integração, e capaz 
de estabilizar a aeronave combinando dados integrados dos giroscópios e acelerômetros de 6 graus de liberdade. Na fase I, foi então construído esse 
Drone, de voo e dinâmica estável. Nesta fase II, do Projeto, buscaremos integrar aos dados inerciais, informações GPS, propondo um novo filtro de 
dados inerciais a serem integrados, visando aumentar a estabilidade e confiabilidade de voo, mesmo em condições diversas ambientais, com ventos e 
chuvas. Precisaremos desenvolver rotinas otimizadas capazes de serem "rodadas" na plataforma aberta Arduino, integrar esses dados de três sensores 
inerciais, giroscópios, acelerômetros e GPS, em tempo real, aperfeiçoando a sensibilidade dinâmica inercial do Drone. Como resultado, também 
buscaremos obter seu autorreferencaimeto, com o refinamento da dinâmica de navegação. Assim, o protótipo Drone poderá nos retroalimentar com 
sua localização e estado dinâmico com vistas à navegação por imagem de câmeras. Esta proposta será dividida em dois Planos de trabalho; 1- O design 
e desenvolvimento do protótipo com suas novas rotinas integradoras dos sensores inerciais giroscópios, acelerômetros e GPS, com a inclusão de novo 
filtro complementar de integração desses dados inerciais. 2- Projeto de sistema de transmissão e retro-transmissão de dados, base-Drone, com ajuste 
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RESUMO
A criação de robôs proporcionou o avanço da indústria ao substituir o trabalho manual do ser humano por um processo mecanizado mais preciso cujo 
risco à integridade física do operador se reduziu a praticamente zero. A mecanização do trabalho manual também proporcionou a redução nos custos 
de produção dos produtos, otimização e rapidez nos processos de fabricação. O termo robô, segundo Groover (1989), foi cunhado inicialmente por 
Karel Capek em 1920, com o significado de “serviço compulsório, atividade forçada” originando a palavra “robot” em inglês que traduzido para o 
português ficou como “robô”. Cada vez mais a ciência procura aprimorar as técnicas e deixar os robôs mais precisos e, se possível, com movimentos 
parecidos com o do ser humano. Como o estudo sobre robótica é extenso, será limitado nesse projeto apenas o braço robótico e seus movimentos 
cinemáticos e dinâmicos. Serão empregados conceitos matemáticos para explicar a lógica da cinemática e dinâmica dos manipuladores robóticos. 
Dentro desse conceito, vale ressaltar que o estudo da cinemática irá tratar especificamente do estudo dos movimentos do braço do robô sem 
considerar as causas que lhes dão origem. Por sua vez, no estudo da dinâmica do movimento será levando em conta as forças e torques que os 
causam. Nos conceitos de cinemática serão estudadas as cinemáticas diretas e inversas. A primeira consiste em determinar a posição e orientação de 
todo o conjunto do manipulador a partir de um posicionamento estático com geometria definida. A segunda calcula, a partir do posicionamento e 
orientação do efetuador (ponto mais extremo do manipulador), os possíveis ângulos das juntas para que se obtenha a posição e orientação 
apresentada. Procura-se empregar movimentos harmoniosos ao movimento do manipulador, para tanto faz-se necessário estudar a trajetória 
efetuada pelo manipulador e estabelecer "pontos de passagem" entre a posição inicial e final. Para que ocorra o movimento é imprescindível o 
emprego de uma força que, se empregada no espaço livre será controlado pela "lei de controle de posição, ou se estiver em contato com um corpo 
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Título: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA GEOMETRIA E DO PROCESSO DE FABRICAÇÃ DA MOLA NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DA SMA
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RESUMO
As ligas com memória de forma (SMAs) possuem um comportamento termomecânico bastante complexo. Os elementos de SMAs podem ser
projetados usando fios, barras e chapas, entre outras possibilidades. Compósitos híbridos permitem ao projetista combinar propriedades de diferentes 
materiais. Molas de SMAs são uma alternativa para aplicações onde grandes deslocamentos são necessários, sendo de especial relevância para as 
aplicações dinâmicas. O comportamento termomecânico macroscópico de uma mola de SMA é melhor expresso pelas curvas de força-deslocamento 
(F-u) que possuem características similares as curvas tensão-deformação (σ-ε) associadas com testes de tensão em fios e barras. Nota-se uma região 
linear elástica, associada a fase austenítica, seguida por um platô de transformação de fase. Depois, existe uma nova região linear associada com a fase 
martensítica. A inclinação de cada região linear da curva tensão deformação define os módulos elásticos. Analogamente, a inclinação da região linear 
da curva de força-deslocamento define a rigidez da mola. Assim, dois diferentes parâmetros são usualmente definidos: EA e EM, respectivamente o
módulo de elasticidade da fase austenítica e martensítica de fios e barras; KA e KM, respectivamente o elemento de rigidez da mola nas fases 
austenítica e martensítica. De modo geral, este comportamento é o mesmo para outros componentes sob tensão e pode ser observada em testes de 
torção, definido o módulo de elasticidade ao cisalhamento. Normalmente, uma liga de memória de forma tem o módulo de elasticidade da fase 
austenítica, que pode ser quatro vezes maior do que o módulo de elasticidade da fase martensítica. No entanto, a rigidez das molas helicoidais de SMA 
é afetada pelo acoplamento de efeitos não-lineares constitutivos e geométricos, introduzindo alterações nesta descrição mecânica habitual.  Este 

E-mail: mauriciogarc@gmail.com

Aluno: Adriano Rangel Pinheiro Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Título: ESTUDO DE UM MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA ACIONADO POR UM MECANISMO DE CAME SINUSOIDAL

Docente orientador: Gustavo Simão Rodrigues

RESUMO
Rudolf Diesel, em 1900, apresentou ao público a sua fantástica invenção: um protótipo de motor de ignição por compressão. Fez funcionar o seu motor 
com óleo de amendoim, durante algumas horas, nos vários momentos de demonstração. Tratava-se de um motor de baixa rotação, de injeção indireta 
que poderia queimar óleos vegetais in natura e até outros combustíveis mais pesados. Após a Segunda Guerra Mundial, teve início efetivamente a 
produção dos motores de ignição por compressão “motor Diesel” como foi chamado em homenagem a seu inventor. O motor Diesel foi lançado 
comercialmente, funcionando com óleo cru, isto é, o petróleo simplesmente filtrado. Naquela ocasião, já havia a constatação de que o funcionamento 
prolongado com óleo vegetal produzia resíduos de carbono no interior dos cilindros, além de outros danos aos motores. Os motores de combustão 
abastecidos a diesel e a gasolina multiplicaram-se aos milhões, evidenciando uma clara dependência ao petróleo e, consequentemente, a constatação 
de sua finitude como importante fonte de energia. Com as crises do petróleo, a humanidade percebeu que poderia haver limites nos estoques, que se 
tratava de uma fonte esgotável e que essa dependência comprometeria o futuro energético do planeta. Muitos esforços foram dispensados em busca 
de soluções que economizassem energia substituindo-a por formas alternativas. Alguns desses esforços permitiram a concepção dos biocombustíveis. 
Entre outras, era uma opção com origem biológica não fóssil, um combustível renovável produzido a partir de produtos agrícolas e de gorduras 
residuais, uma possibilidade futura de minimizar os sérios problemas agravados pelo consumo de energia. Nesse cenário surgem grandes desafios à 
indústria automobilística: acompanhar todo o desenvolvimento de inovações tecnológicas, visando à obtenção de novas tecnologias de propulsores 
veiculares capazes de atender com rendimento e eficiência ao desenvolvimento desses novos combustíveis que substituem os derivados de petróleo. 
Mesmo com os recentes avanços tecnológicos dos motores movidos a energia alternativa, os motores de combustão abastecidos a diesel e gasolina 
são a esmagadora maioria no mercado mundial. Visto a importância desse tipo de motor no mercado, e o fato de que os combustíveis utilizados para 
seu funcionamento são finitos e não renováveis, existe grande demanda para novos projetos que alcancem o aumento da eficiência, reduzindo o 
consumo de combustível sem perder a potência gerada, atendendo as medidas de mitigação de impactos ao meio ambiente, medidas ambientais 
reguladoras presentes em todas as áreas da engenharia moderna. Um motor de came sinusoidal busca reunir todas essas características: consumo 
reduzido, tamanho reduzido e entrega de potência similar ou superior quando comparado com um motor tradicional. Entretanto, a complexidade do 
movimento gerado por um came sinusoidal acarretou na necessidade de uma análise detalhada da cinemática e da dinâmica, os impactos 
termodinâmicos e a viabilidade estrutural do mecanismo que executará o movimento desejado. A transferência de energia gerada pelos gases durante 
o período de combustão por meio do pistão ao came também pode apresentar esforços de grandes proporções dependendo da posição do pistão em 
relação ao movimento do came sinusoidal. Dessa forma, o presente trabalho apresenta um estudo inicial do motor proposto do ponto de vista 
dinâmico, termodinâmico e estrutural. E visa analisar os efeitos que o movimento do came sinusoidal tem sobre os principais componentes do motor, 
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Título: GRAVÍMETROS E SUAS APLICAÇÕES NA CALIBRAÇÃO DE ACELERÔMETROS PARA SISTEMAS DE NAVEGAÇÃO INERCIAL

Docente orientador: Pedro Cunha Campos Roquette

RESUMO
A navegação é o processo de se determinar a localização/posição de um sistema, que pode ser uma pessoa, um veículo, etc, durante uma trajetória em 
um sistema de referência pré-determinado. Uma vez definido esse sistema de referência e uma região que pode ser um mapa, sistema de ruas, globo 
terrestre, etc, a navegação consiste em determinar as coordenadas que determinam a posição dessa pessoa, veículo, etc. À medida em que o ser 
humano foi desenvolvendo suas habilidades de construção de veículos, a navegação e os sistemas de referência mudaram da terra para o mar e para o 
ar, e os mapas passaram de uma dimensão para duas e três dimensões, as coordenadas passaram de lineares e planas para polares e assim por diante. 
As primeiras navegações eram feitas com o uso de “landmarks”, ou marcos terrestres, como uma árvore, uma pedra, uma cachoeira, etc. O referencial 
da Terra foi criado de forma mais abrangente, e as coordenadas que o definem são a latitude, a longitude e a altitude ou profundidade. Com o 
desenvolvimento tecnológico instrumentos foram criados para auxiliar na avaliação da posição. O sextante e o astrolábio foram usados para a 
navegação com uso das estrelas. A bússola magnética permitiu a determinação do rumo em relação à direção Norte. No século XVII surgiram as leis de 
Newton e partir desse desenvolvimento sensores foram criados tendo como princípio de transdução a inércia. Os principais sensores que surgiram 
foram os giroscópios e os acelerômetros pendulares. Ao conjunto desses sensores foi dado o nome genérico de sensores inerciais. Vários sistemas de 
engenharia foram criados a partir de sensores inerciais, em destaque os sistemas de rumo e atitude, os navegadores inerciais, pilotos automáticos, 
horizontes artificiais, plataformas giroestabilizadas, dentre outros. A Engenharia Inercial se tornou o conjunto de disciplinas necessárias para o 
desenvolvimento desses sistemas inerciais, como algoritmos matemáticos à base de cálculo vetorial, álgebra linear, cálculo numérico, sistemas de 
controle, dinâmica das máquinas, mecanismos, sistemas computacionais, hardware eletrônico, projeto de máquinas. A Engenharia Inercial, pode-se 
dizer, é uma Engenharia multidisciplinar. Dentre as principais aplicações da engenharia inercial se destacam o projeto de navegadores inerciais e 
controle de plataformas giro estabilizadas. Os navegadores inerciais são usados na navegação de veículos aéreos, terrestres e navais, de superfície ou 
submarinos, inclusive na navegação de drones. As aplicações em plataformas estabilizadas são diversas, destacando-se estabilização de antenas, 
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RESUMO
O uso de Hidrogênio combustível como possibilidade de substituição de fonte energética química não é recente. O hidrogênio voltou a ser um dos 
focos das pesquisas para ser utilizados em combustíveis e diversas tecnologias têm aparecidos no mundo inteiro. Como o hidrogênio tem propriedades 
que nenhum outro gás possui, como baixa densidade, abundante no universo e elevada quantidade de energia por unidade de massa e pode ser 
facilmente produzindo com água. Entretanto para ele ser produzindo com água através da eletrólise à engenharia precisa desenvolver tecnologias para 
essa produção ver viável economicamente. Seu uso foi sempre protelado por questões de custo de produção, comparativamente aos combustíveis 
fosseis, e segurança, tendo em vista sua alta volatilidade e poder explosivo. Razoes para seu uso, não são novas, e descartados o custo de produção e 
as questões de segurança, encontramos sucessivas vantagens, tanto energéticas, com seu alto poder calorifico, abundância universal e segurança 
ambiental evidente, ainda que com possíveis resíduos de catalisadores, controláveis. O custo de produção, nem sempre vantajoso energeticamente, 
sempre foi um empecilho, mas a possibilidade de adição de catalisadores químicos no processo eletrolítico pode potencializar a produção de 
hidrogênio gasoso, podendo transformar a produção em termos energéticos vantajosos. O desenvolvimento das células de hidrogênio, a partir de 
novos materiais, permitindo a geração elétrica de materiais enriquecidos com hidrogênio reacendeu a ideia de hidrogênio como fonte energética 
tecnológica. No entanto, o custo de produção permanece como grande empecilho. Neste projeto, trabalharemos a possibilidade de geração eletrolítica 
de hidrogênio combustível local, com insumos catalisadores que podem potencializar a produção, materiais semi-metálicos abundantes, adicionados 
como insumos à geração em meio alcalino, o desenvolvimento de novo design de geradores com materiais catalisadores capazes de manter a 
temperatura controlável, controles de fluxo de geração gasosa, filtros desidratantes para retirar o vapor de água do gás gerado e adaptações de 
motores híbridos à mistura combustível com hidrogênio. Testes serão realizados tanto de geração de hidrogênio desidratado como de motorizações 
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RESUMO
Na contemporaneidade em que vivemos os robôs estão cada vez mais presentes tanto no nosso dia a dia pessoal, quanto nos das empresas e 
universidades, isso já pode ser percebido com facilidade, visto que, quase tudo é realizado de forma automática, desde um simples atendimento de call 
Center, a cirurgias complexas. Estima-se que de quatro a seis cirurgias robotizadas são feitas por semana em um hospital do Rio de Janeiro, que atende 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  As aplicações desse tipo de tecnologia só crescem e criam novas possibilidades em áreas tradicionais, como a 
educação. Se antes a lousa e o giz eram instrumentos sempre presentes nas salas de aula, hoje as lousas digitais e computadores também estão 
integrando esse cenário. Esse é um movimento que está acontecendo de forma não uniforme em todo o país e é frequentemente associado a escolas 
com maior poder aquisitivo e de iniciativa privada. Os jovens estão cada dia mais conectados e antenados com as novas tecnologias e necessitam ter 
um contato mais próximo, para aprenderem e pegarem ainda mais o gosto como um todo. Isso quando olhado pela ótica acadêmica e de aprendizado 
é superimportante, pois, um jovem motivado é um jovem sedento pelo conhecimento, e se nossa instituição não acompanhar essa evolução, 
entraremos em uma decadência tecnológica sem volta. Pensando nessa Lógica de precariedade e motivação de um jovem pela tecnologia e 
principalmente pelos estudos, nasceu o W.R.P (Welber Robotic Platform), nome que será dado pelo aluno que irá desenvolver esse projeto no 
laboratório da Estácio Praça XI sob a minha supervisão, coordenadora adjunta da engenharia mecânica. Trata-se de uma plataforma robótica de baixo 
custo, o que é crucial, uma vez que, a tecnologia em geral é cara. Esse projeto será montado com materiais comuns e de fácil acesso a todos, de forma 
que ela seja versátil. Onde poderemos instalar vários componentes, desde uma simples câmera para monitoramento e exploração, a uma garra com 
tecnologia suficiente para realizar vários trabalhos mais delicados e complexos. O ensino vem se modificando aos poucos, de forma a introduzir novas 
técnicas e novos métodos com o intuito de transmitir e avaliar o conhecimento de diferentes formas, tornando assim o aprendizado mais efetivo e 
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Título: ESTUDO SOBRE O TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DE CONCRETO A PARTIR DE SEMENTE DE MORINGA OLEÍFERA
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RESUMO
A geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos é uma realidade brasileira, independente de qual seja a fonte geradora e o quantitativo final. Isso 
justifica a criação e o aprimoramento de leis relacionadas a este assunto, com o intuito de enfrentar as dificuldades principalmente na área de manejo 
e descarte final correto. Os resíduos de Construção Civil (RCC) ou de Construção e Demolição (RCD) são um dos potenciais problemas referentes a este 
assunto, devido à dificuldade de destinação e conhecimento. Os laboratórios de Construção Civil das Universidades que tem entre seus cursos a 
Engenharia Civil são considerados geradores potenciais do tipo de resíduo citado, visto que, é de praxe estes possuírem betoneiras e tanques de 
lavagem para blocos de concreto. Com esse projeto, será possível entender as necessidades de melhoria no sistema de descarte do efluente da 
lavagem tanto da betoneira, quanto do tanque de lavagem estudada. O despejo incorreto desse efluente, mesmo que em volume pequeno, trazem 
sérios riscos ao ambiente local, tais como: Contaminação do solo, subsolo, lençol freático e água, empobrecimento do solo e poluição visual. Sendo 
assim, a pesquisa pode ser considerado como uma proposta de adequação a Universidade Estácio de Sá-Campus Macaé frente aos requisitos legais de 
descarte desse tipo de resíduo, permitindo até um possível licenciamento do laboratório em questão. Sendo assim, a Moringa que é o objeto desse 
estudo se apresenta como uma alternativa para diminuir a utilização de reagentes químicos para coagular partículas suspensas na água, como o caso 
da água residuária de concreto. Diante disso, torna-se importante conhecer os benefícios que tal coagulante proveniente da semente da planta 
Moringa Oleífera traria ao tratamento dessa água residuária. Dado o exposto, esse trabalho tem como objetivo propor uma alternativa para a 
minimização dos impactos ambientais causados pela geração de água residuária da preparação do concreto em laboratório de ensino. Para tanto, será 
elaborado um projeto de adequação que atenda às normas legais e ambientais para o tratamento desse resíduo. Por meio de estudo de tratamento de 
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RESUMO
Este projeto procura relacionar empiricamente a teoria e a política do Desenvolvimento Sustentável implementadas pelas empresas nacionais como 
equidade à experiência das conferências de Agenda 21 local - A Agenda 21 Local é um instrumento de planejamento de políticas públicas que envolve 
tanto a sociedade civil e o governo em um processo amplo e participativo de consulta sobre os problemas ambientais, sociais e econômicos locais e o 
debate sobre soluções para esses problemas através da identificação e implementação de ações concretas que visem o desenvolvimento sustentável 
local-; Agenda 2030 – A Agenda 2030 não se limita a propor os ODS (17), mas trata igualmente dos meios de implementação que permitirão a 
concretização desses objetivos e de suas metas -;  e Pacto Global (Rede Brasil) - O Pacto Global não é um instrumento regulatório, um código de 
conduta obrigatório ou um fórum para policiar as políticas e práticas gerenciais. É uma iniciativa voluntária que fornece diretrizes para a promoção do 
crescimento sustentável e da cidadania, por meio de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras. A sede do Pacto Global é em Nova York 
(www.unglobalcompact.org). “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" (FRANCO, D.. A teoria da justiça de J. Rawls: desenho da absorção local de órgãos de 
afirmação de direitos para gênero e etnia). O objetivo do trabalho é discutir e revisar a Agenda 2030 Estácio/UNESA. Subsidiariamente, procura-se 
mostrar um quadro sinótico que encadeie teoria e prática governamental e acadêmica à gestão, esta implementadas pelas empresas integradas ao 
pacto Global. O tratamento desigual para a igualdade confere o fundamento teórico da pesquisa para compreender a sua efetivação nas cidades, nas 
empresas e sociedade, principalmente no âmbito acadêmico, sendo inédito no Brasil. 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 da Agenda 2030 e Pacto Global, o 
entendimento do modelo nacional, estadual e o do municipal na área das políticas públicas. O projeto não requisita aportes financeiros, acrescenta 
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RESUMO
Apesar da legislação brasileira tornar obrigatório a inserção das Pessoas com Deficiência no mercado de trabalho, através de um sistema de cotas, é 
perceptível os muitos obstáculos encontrados pelos profissionais e pela empresas que se enquadram neste perfil, se por um lado as organizações não 
estão conseguindo preencher as vagas disponíveis , há também do outro lado, a falta capacitação profissionais que buscam por essas vagas. A questão 
da inclusão no mercado de trabalho é um desafio que pode ser visto pelas empresas como como uma oportunidade incrível.A pesquisa propõe a 
avaliação e acompanhamento dos processos de inclusão das organizações que se enquadram neste perfil no município de Campos dos Goytacazes , 
busca entender a aplicação da lei, barreiras e facilitadores desta experiência, acompanhando os processos de inclusão de pessoas com 
deficiência,aloadas no mercado de trabalho através das atividades desenvolvidas no Laboratório de Práticas de Gestão da unidade de Campos por 
intermédio do projeto de extensão aprovado e em execução no presente ano, que trabalha a busca por esses profissionais, mantendo um banco de 
currículos com perfis para áreas diferentes , mapeamento de perfil de cada candidato,com o objetivo de desenvolvimento e qualificação para a 
inserção dessas pessoas nas organizações que se enquadram no sistema de cotas estabelecidos por lei, criando uma conscientização nestas empresas e 
promovendo a adequação do ambiente de trabalho e acessibiliade.As políticas para inclusão de pessoas com deficiência no trabalho no Brasil precisam 
ser avaliadas a fim de verificar em que medida incluem efetivamente as pessoas com deficiência no trabalho, e se há uma mudança da cultura 
prevalente na sociedade sobre a visão da deficiência em detrimento da habilidade.Assim, o objetivo é garantir o acesso, a equidade, a inclusão e a 
conscientização das empresas para a contratação das Pessoas com deficiencia, observando se a literatura e a prática se convergem nas empresas que 

E-mail: nattmaiolino@yahoo.com.br

Aluno: Marynna Sant Ana Amaral dos Santos Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Ciências Econômicas

UNESA Página 237 de 278



Título: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: ABORDAGEM PARA O TRANSPORTE DE CARGAS
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RESUMO
O cenário econômico atual do estado do Rio de Janeiro dá sinais de forte degradação dos seus principais indicadores econômicos e o quadro não é 
otimista. A necessidade de desenvolvimento de projetos e estudos que proporcionem a retomada do crescimento vem sendo uma grande necessidade 
e um desafio neste momento. O Rio de Janeiro é a segunda maior economia do Brasil e de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), em 2017, o seu Produto Interno Bruto (PIB) foi de 320,7 bilhões, com a participação de 5,35% do PIB nacional.  Qualquer estudo 
envolvendo tal economia é de extrema importância para o crescimento do Brasil. Em qualquer economia o gerenciamento de transporte de cargas é 
peça fundamental no desenvolvimento de um estado (de forma micro), e consequentemente de um país (de forma macro), pois é por via dele que 
compete o escoamento da produção de seu parque industrial, de sua agricultura e de seus insumos. Sob tal ponto de vista, é de suma importância 
propor soluções para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, enfatizando o transporte de cargas multimodal, levando-se em 
consideração não só a questão da sustentabilidade econômica da infraestrutura do transporte de cargas, mas também os impactos socioambientais, 
como por exemplo, a maximização da eficiência de redução de emissão de gases, melhorando a qualidade de vida da população. Sendo assim, este 
projeto tem como objetivo a criação de uma análise da rede logística de cargas no Estado do Rio de Janeiro, e sua área de influência, para que as raízes 
do atraso e falta de desenvolvimento econômico sejam cortadas e possa haver uma solução para alavancar a economia do estado; dimensionar, 
estimar, prever o desenvolvimento econômico utilizando um melhor desempenho da rede logística de transporte de cargas. Desta forma, a 
compreensão e conhecimento das relações entre as diferentes características dos modais de transporte passam a ser um imperativo na gestão eficaz 
do transporte de cargas, com objetivo de garantir que as mercadorias cheguem ao destino final com qualidade e custos competitivos. Para atingir esse 
objetivo, inicialmente serão pesquisadas informações relevantes para o trabalho, verificando-se fontes para criação de um banco de dados com 
informações socioeconômicas e ambientais, bem como variáveis quantitativas e qualitativas, de volume e custos de projetos de transportes de cargas 
nos diversos modais, como marítimo, aéreo, ferroviário e rodoviário.  Em seguida, essas variáveis serão testadas utilizando-se métodos estatísticos e 
pesquisas para verificar seus significados para o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. Após a seleção das informações que serão utilizadas, 
será proposto um modelo econométrico para explicar, dimensionar e prever o desenvolvimento e crescimento econômico, onde o PIB per capita, 
combinado ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), podem ser utilizados como proxy dessas informações, apresentando soluções específicas e 
prospectando os problemas e as oportunidades para os próximos anos. Além do modelo proposto, poderão ser sugeridos desenvolvimentos 
necessários para alavancagem da infraestrutura e modernização dos serviços do transporte de cargas, traduzindo-se na acessibilidade e mobilidade 
entre pessoas e mercadorias, evidenciando o seu grau de importância na economia, viabilizando o progresso regional e nos diversos setores do país. 
Levando-se em consideração a necessidade de mitigar o impacto ambiental, principalmente no que tange a emissão de carbono e poluentes
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Título: USO DO SOLO NA ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANÍSTICO DA AVENIDA BRASIL NA ZONA OESTE DO RIO DE JANEIRO

Docente orientador: Debora Rodrigues Barbosa

RESUMO
O município do Rio de Janeiro passou por amplo processo de industrialização, sobretudo no século XX, com o adensamento de indústrias da Região 
Sudeste do Brasil. É dentro desse contexto que se entende a construção da Avenida Brasil, responsável pelo maior fluxo viário da cidade, ligando a Zona 
Oeste Carioca e o Centro Político da capital fluminense. Entretanto, ao longo das duas últimas décadas, ocorreu um esvaziamento nas áreas marginais 
da Avenida Brasil, principalmente por parte do setor industrial, que migrou para a periferia da região metropolitana, em busca de condições mais 
lucrativas de produção. Por isso, atualmente, muitas fábricas e galpões encontram-se abandonados ao longo da avenida. Com a Lei Complementar nº 
116/2012, que cria a Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU), houve o incentivo à alteração dos parâmetros urbanísticos dos terrenos do entorno 
da via, cujo projeto define normas de incremento da atividade econômica e o reaproveitamento de imóveis nas zonas marginais da avenida.  A lei 
também visa requalificar áreas degradadas e subutilizadas da Avenida Brasil com a reversão de imóveis industriais em residenciais e de uso misto. 
Dentro desse contexto, a presente pesquisa objetiva analisar o uso do solo da AEIU nas regiões administrativas de Santa Cruz, Campo Grande, Bangu e 
Realengo, identificando vazios e ocupações urbanas requalificadas ao longo do trecho da Avenida Brasil. O trabalho se desenvolverá basicamente em 
quatro etapas, onde, inicialmente, será de fundamental importância a interpretação da lei Complementar Nº 116/2012, que delimita o espaço 
estudado através da implementação da Área de Especial Interesse Urbanístico da Avenida Brasil (AEIU), no sentido de analisar o processo de 
requalificação proposto, assim como a análise bibliográfica para fundamentação teórica desta obra. Em segunda etapa, será realizada a delimitação da 
AEIU e identificação dos limites das Regiões Administrativas Santa Cruz, Campo Grande, Bangu e Realengo, em plantas cadastrais na Escala 1:10.000, 
produzidas pela Prefeitura do Rio de Janeiro através do Instituto Pereira Passos (IPP) e publicadas no ano de 2009. Também será realizada a 
identificação e atualização dos usos do solo através de imagens de satélite da Digital Globe de 2013, reunidas pela Prefeitura do Rio de Janeiro e a 
digitalização das formas e organização do mapa digital, será utilizado o software Google Earth.  Posteriormente, em última etapa, as visitas técnicas 
servirão como complementação, no sentido de correção das funções identificadas no espaço e efetiva atualização, através da análise do trecho e 
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Título: USO DA METODOLOGIA ATIVA PEER INSTRUCTION PARA O ENSINO DE GEOMETRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Docente orientador: Robson Ferreira da Silva

RESUMO
Existe atualmente um questionamento em torno das metodologias tradicionais de ensino , levando em conta os meios de comunicação e pesquisa 
atuais dependentes de conexão web e diálogo on line, com pessoas cada vez mais conectadas. Surgem então as metodologias ativas de aprendizagem 
para tentar atingir esse objetivo de municiar o processo ensino-aprendizagem de estratégias convenientes a situação atual de recursos tecnológicos e 
virtuais. Nessa pesquisa iremos abordar as problemáticas do ensino/aprendizagem com a uma metodologia ativa chamada Peer Instruction 
desenvolvido pelo professor Eric Mazur na década de 1990.  Essa pesquisa pretende desenvolver a aplicação uso do Peer Instruction como metodologia 
para o Ensino de Geometria no nono ano do  Ensino Fundamental II. Considerando a dificuldade de êxito no processo de ensino-aprendizagem dessa 
parte da disciplina, buscaremos, por intermédio do Peer Instruction, desenvolver nos alunos a capacidade de aprender a aprender. O objetivo principal 
dessa pesquisa é investigar o quanto o Peer Instruction pode contribuir no processo ensino-aprendizagem de geometria para alunos do Ensino 
Fundamental II como alternativa na construção do conhecimento matemático.  Esse método propicia a interação dos alunos com o propósito de 
compreensão de conceitos teóricos e práticos geométricos. A metodologia adotada nesta pesquisa deverá ser constituída de prévias feitas pelo 
professor através de formulários com questões que possam conhecer melhor a visão do aluno acerca do método tradicional de ensino da geometria , e 
de testes que permitiram avaliar o conhecimento dos alunos por meio da leitura prévia bem como o aprendizado adquirido após a interação com os 
seus pares durante a aula. A expectativa de conclusão na análise desse método é que os resultados obtidos nos questionamentos do formulário , 
leitura prévia e testes, comparados a aplicação do Peer Instruction na fase II , deve  mostrar que existe um impacto positivo sobre o desempenho dos 
estudantes no processo de ensino-aprendizagem. Após a análise desses resultados os professores deverão apresentar seus relatos complementares à 
experiência desenvolvida e comparar aos estudos já publicados, o que se espera que  levará  à percepção de que o Peer Instruction é uma metodologia 
de fácil aplicação e com resultados bastante satisfatórios, especialmente se realizados os ajustes necessários ao contexto de cada disciplina e a 
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Título: “POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O ENSINO COLABORATIVO NA/PARA DIVERSIDADE”.

Docente orientador: Carla Cordeiro Marçal Y Guthierrez

RESUMO
A pesquisa tem como foco discutir as políticas públicas e as condições de inclusão, acessibilidade e permanência de pessoas com deficiência e/ou 
mobilidade reduzida no Ensino Superior. Pretendemos dar continuidade à permanência e reflexão às ações desenvolvidas para garantir a permanência 
dos alunos e a participação em sala de aula e na Universidade. Em nossa contemporaneidade as Instituições de Ensino Superior (IES) vêm se 
preocupando, com mais atenção, às leis, políticas e ações que visam garantir o acesso e a permanência de pessoas com deficiência no âmbito 
acadêmico. É um desafio a implementação dessas diretrizes de maneira que os alunos permaneçam e participem ativamente na vida acadêmica.  A 
pesquisa se desenvolverá com uma atualização no mapeamento e análise do número de alunos com necessidades educacionais especiais na unidade 
de São João de Meriti, na Universidade Estácio de Sá, no período de 2019.2 a 2020. Além de despertar o interesse científico dos alunos de graduação 
do ensino superior; desenvolver o pensamento científico, aptidão criativa, capacidade crítica, procurar novas respostas e soluções; desenvolver a 
aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa; promover a autonomia do aluno para refletir sobre questões sociais e éticas inerentes à pesquisa 
científica. O objetivo geral é implementar ações inclusivas que promovam acessibilidade e permanência de alunos público-alvo da Educação Especial no 
Ensino Superior na unidade de São João de Meriti, na Universidade Estácio de Sá. Para atender aos objetivos, realizaremos uma atualização do 
mapeamento dos cursos oferecidos na unidade, quanto à quantidade e quais deficiências e/ou transtornos apresentados pelos estudantes; um estudo 
qualitativo do tipo estudo de caso, tendo como coleta de dados a observação participante, com registro em diário de campo; análise documental –
com documentos federais e locais e entrevistas com alunos e professores. Promoveremos ações educativas para que esses alunos tenham apoio em 
relação as suas demandas e contribuiremos para a diminuição da evasão. O apoio não será apenas para os alunos com deficiências, mas também 
contribuir com os docentes em suas práticas e adaptações de avaliações e metodologias. Além disso, pretendemos publicar a pesquisa em revistas 
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Título: APLICAÇÃO E ANÁLISE DE UM DOCUMENTO DE AVALIAÇÃO HOLÍSTICA PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA DESENVOLVIDO POR PROFESSORES 
NUMA ESCOLA DE SEGUNDO SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DUQUE DE CAXIAS

Docente orientador: Roberta Bezerra Brite

RESUMO
O objetivo do presente projeto de pesquisa é proceder à análise acerca da aplicação de um documento de avaliação holística para alunos com 
deficiência, do segundo segmento do ensino fundamental, estruturado pelos professores do ensino comum em conjunto com o professor da sala de 
recursos e o grupo de pesquisa, em etapa anterior de desenvolvimento da pesquisa. A necessidade de aplicação do documento, como etapa da 
pesquisa, tornou-se relevante não só por conta da validação do mesmo devido a sua originalidade, mas principalmente, pela necessidade percebida e 
sinalizada pelos professores e por um convite realizado pela Secretaria de Educação para difundir e aplicar o documento em toda a rede de ensino do 
mesmo município. Além disso, a possibilidade de aplicação do documento e posterior análise possibilitaria uma visão sistemática dos resultados e de 
investigações científicas anteriores, realizadas pelo mesmo grupo de pesquisa. Conforme explicitado em projeto de pesquisa anterior, percebeu-se que 
muitos alunos com deficiência chegam ao segundo segmento com muitos equívocos do processo avaliativo acadêmico, e que por conta dessa possível 
“defasagem” passam grande parte do seu dia andando pelos corredores com algum funcionário da escola, ou ficam na sala pintando ou colando papel, 
neste sentido a avaliação desses alunos se torna extremamente difícil, gerando reprovações ou aprovações arbitrárias. No entanto, a partir da 
configuração do documento em questão, que se estruturou a partir de múltiplas reuniões com os docentes, verificou-se que as falas destes professores 
encontra-se permeada de dúvidas e ansiedades acerca das possibilidades de trabalho com estes alunos, gerando a busca por instrumentos capazes de 
minimizar, principalmente, os questionamentos acerca do processo avaliativo a ser desenvolvido. Segundo estes profissionais, eles não se sentem 
capacitados para atuarem com estes alunos, assim como, percebem a necessidade do apoio de profissionais multidisciplinares. Para tanto, foram 
desenvolvidas as seguintes hipóteses: a ineficácia na avaliação diagnóstica e formativa dos alunos com deficiência contribuiria para ações segregadoras 
no segundo segmento do ensino fundamental; a estruturação e aplicação de um instrumento avaliativo personalizado e holístico favoreceria a 
ressignificação das concepções dos docentes acerca da inclusão de alunos com deficiência em classes comuns no segundo segmento do ensino 
fundamental, maximizando uma prática pedagógica mais eficaz e menos parcial. Buscar-se-á analisar, então, as variáveis envolvidas no processo, para 
tanto, será realizada uma pesquisa voltada para a aplicação de um documento personalizado e construído coletivamente, acerca da visão holística 
sobre o aluno incluso, atuando como um documento avaliativo que atenda todas as habilidades passíveis de análise e não apenas as competências 
acadêmicas, visando o aperfeiçoamento das concepções do professor de segundo segmento sobre o alunos com deficiência. Neste sentido, os 
resultados desta pesquisa poderão contribuir para as melhores práticas direcionadas para o aprimoramento continuado das ações de inclusão tanto 
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Título: NEUROAPRENDIZAGEM : UMA FORMAÇÃO NECESSÁRIA NA ESCOLA PARA TODOS

Docente orientador: Ana Paula Rodrigues Coutinho

RESUMO
As neurociências se somam à Educação para otimizar e potencializar o complexo (compreendido aqui não como difícil, mas como uma rede, uma teia 
quase infindável de relações, do latim complexus) processo do qual se constitui a aprendizagem humana. Complexo porque reúne muitas variáveis que 
estão para além somente daalimentação do corpo daquele aluno. É também um processo de tomada de decisões docentes, o que requer um alto grau 
de autonomia do professor, normalmente provinda de suas formações contínua e continuada, tanto dos que estão em serviço como os que estão em 
formação inicial, medial. Sendo a escola, um centro privilegiado de conhecimento, em que o professor precisa atinar para o desenvolvimento global do 
aluno, fugindo, inclusive, às ideias de que só para algumas áreas é que está previsto este ou aquele desenvolvimento, esta ou aquela competência. A 
definição desse problema de investigação suscita várias questões, as quais objetivam nortear a compreensão do objeto de pesquisa, dentre elas: Como 
a neurociência pode contribuir para que o professor elabore e utilize estratégias metodológicas em sala de aula com crianças? Quais são as 
contribuições da neurociência para o planejamento docente? O que os professores estudaram em seus cursos de formação sobre Neurociência? Parte-
se da hipótese de que as contribuições da Neurociência na Formação inicial e continuada de professores da Educação Básica, após análise de modelos 
conceituais sobre formação inicial / continuada e conhecimento sobre Neuroaprendizagem, possibilitará a utilização e criação de práticas pedagógicas, 
baseadas em evidências científicas do uso do conhecimento sobre Neurociências em sala de aula, melhorando a qualidade acadêmica do processo 
ensino aprendizagem. É possível, por meio de analogia, vermos as questões relacionadas ao cérebro, há tantos anos atrás. É fato que todos os alunos 
podem aprender, cada um no seu tempo, com suas possibilidades e potencialidades, aspectos esses que podem ser demarcados por exames de 
neuroimagem. Dos anos 80 para os anos 90, foi vivenciado um aumento no número das pesquisas Neurocientíficas, que nos levou, vinte anos depois à 
“Década do cérebro”, como muitos estudos que acabaram por chamar a atenção de alguns educadores, que se interessaram pelo assunto. (ALMEIDA, 
2017). Porém essa atenção conquistada não bastou para que essas reflexões neuropedagógicas fossem inseridas em disciplinas que atendessem a essa 
demanda ou que esclarecessem aos professores sobre aprendizagem e cérebro humano, na Educação Básica, Cursos de Formação de Professores, 

E-mail: aprcoutinho@yahoo.com.br

Aluno: Taiane Dias Daros Linhares Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Quézia Santa Brigida Rodrigues Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Anna Giulia Rodrigues Diniz Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

UNESA Página 240 de 278



Título: O LÚDICO E AS NOVAS TECNOLOGIAS NA CONTEMPORANEIDADE

Docente orientador: Ana Valéria de Figueiredo da Costa

RESUMO
O lúdico faz parte da natureza humana. Huizinga (1980) e Caillois (1990) nos permitem fazer essa afirmativa, pois pesquisam o jogo e a brincadeira 
como elementos que compõem as relações e interações humanas. Partindo dessas premissas, o projeto objetiva investigar a influência das novas 
tecnologias nos jogos, brinquedos e brincadeiras e como essas tecnologias vêm afetando (ou não) as relações com o brincar na contemporaneidade. As 
novas tecnologias têm influenciado o ser e estar no mundo social, bem como na dimensão individual. Dessa forma, buscar entendimentos sobre como 
as novas tecnologias vêm transversalizando os jogos e brincadeiras pode trazer aos licenciandos opções para uma intervenção pedagógica mais 
potencializada e efetiva nos processos de ensinoaprendizagem. São questões centrais do estudo ora proposto: quais as influências das novas 
tecnologias nos jogos, brinquedos e brincadeiras consideradas tradicionais? Como essas tecnologias vêm afetando (ou não) as relações do brincar na 
contemporaneidade? Quais os aspectos pedagógicos, de maneira geral, dos jogos, brinquedos e brincadeiras?  Como utilizar os jogos e suas tecnologias 
nos processos de ensinoaprendizagem como parte das Metodologias Ativas? Como os licenciandos entendem as relações entre o lúdico e as novas 
tecnologias no processo didático? Essas questões entre outras permeiam a concepção do projeto e serão norteadoras na busca de entendimento e 
subsídios para futuras pesquisas com temas afins. Os autores que inicialmente embasam a proposta são Wajskop (2001),  Kishimoto (2002),  Brougère 
(2002), Selwyn (2011), entre outros citados ao longo da pesquisa.  Investigar esse campo de estudos fortalece as ações extensionistas que vêm sendo 
empreendidas no âmbito da Brinquedoteca e nos cursos de formação de professores em nível médio e superior. A apresentação sistemática dos 
resultados da pesquisa para Universidade pode também possibilitar a prática e efetivação das ações de formação inicial e continuada através da 
pesquisa, ensino e extensão, esclarecendo e fortalecendo as potencialidades da pesquisa como uma legítima e possível forma de construção e 
circulação do conhecimento. O projeto aqui em questão é filiado ao GEPA UNESA – Grupo de Pesquisa Estratégias Pedagógicas de Aprendizagem, 
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RESUMO
A discussão de Formação de Professores e Currículo se faz necessária na medida, que “mergulhamos” no cotidiano (Alves, 2008) escolar e ao 
mergulhamos vamos percebendo as histórias da escola e do fazer a escola cotidianamente.  Essas histórias também nos contam sobre o currículo e as 
políticas curriculares, especialmente no município de Niteroi. Um município marcado pela (in)diferença, pela sub-globalização, pela faltar de recursos 
econômicos e sociais e, sendo  avaliado (IDEB) como baixo, entretanto, encontramos outras classificações. Encontramos lutas cotidianas de fazer a 
escola, subjetividades que lutam por uma democratização social e pelo respeito à educação. Uma política ética e eficaz com as escolas vem sendo 
anunciada por aqueles que desejam uma educação de qualidade, que desejam uma valorização docente e uma valorização de uma política curricular 
criada por professores. As políticas de currículo vêm conjecturando matrizes que impedem, muitas das vezes, práticas e conhecimentos 
emancipatórios, lutas dentro das escolas e políticas de democratização social. Ao excluir e negar essas práticas, o que temos nas escolas são currículos 
de culturas dominantes com linguagens e códigos próprios que dominam os sujeitos.
“O currículo da escola está baseado na cultura dominante: ele se expressar na linguagem dominante, ele é transmitido através do código cultural 
dominante”. (SILVA, 2013).  Têm-se um código dominante, podemos dizer então, que os conhecimentos negados e as práticas invisibilizadas nos 
cotidianos das escolas possuem outros códigos. Mas, esses códigos negados seguem na direção de reconhecimento, de visibilidade e de potência 
política nos cotidianos escolares. Em um processo que não é unidirecional nem homogêneo, mas que traz marcas de compreensões sobre a docência, e 
a escola, conhecimento e currículo, podemos buscar perceber as camadas que formam os discursos e práticas que circulam no currículo real no 
cotidiano escolar. E observar quais são os limites dos currículos oficiais. Esse projeto considerar que em nossa formação o currículo escolar e da 
formação de professores nos modifica e interferem no modo como podemos compreender a docência as escolas. O projeto vem buscar em outras 
fontes como esses códigos subalternizados estão nas escolas, nos currículos. Qual sentido sobre escola e currículo que estão pautados na universidade? 
O elemento metodológico para compor esse cenário entre formação e currículo será as rodas de conversas e encontros (GARCIA, 2015) para 
compreender o que se tece dentro dos currículos. Será através das rodas de conversas  que os docentes proporcionarão o alcançasse do realmente 
vivido e que permitira aos futuros professores (alunos da graduação) conhecer o espaço tempo de uma escola com suas complexidades e diferenças. 
Contudo, para compor o cenário da pesquisa é preciso questionar o paradigma do currículo que a pesquisa persegue não como uma seleção previa de 
conteúdos e disciplinas, mas como um caminho que se produz e reproduz valores, saberes, conhecimentos e políticas.“O currículo está implicado em 
relações de poder, o currículo transmite visões sociais particulares e interessadas, o currículo produz identidades individuais e sociais particulares” 
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Título: ESTUDO DA OCORRÊNCIA DE PARASITOS NO SOLO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DE RECREAÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Docente orientador: Bianca Perdigão Olivieri

RESUMO
As infecções parasitárias afetam de forma significativa a população de países em desenvolvimento, e o solo constitui excelente meio para transmissão 
de várias espécies de geohelmintos e protozoários intestinais. Estes parasitos podem ser veiculados por fezes de animais (cães e/ou gatos) que 
transitam livremente pelo solo, por dejeções dispostas diretamente no solo de humanos infectados, ou ainda pela existência de esgoto não tratado ou 
presença de água contaminada por formas infectantes parasitárias. Locais de recreação pública podem ser potenciais focos de infecção humana 
através do contato com o solo contaminado. Estudos realizados no Brasil sobre a contaminação em áreas públicas de recreação revelaram importante 
frequência de contaminação ambiental. A presença de animais e de parasitas com potencial zoonótico nestes locais requer medidas preventivas 
específicas de controle. No Rio de Janeiro, de acordo com a Lei nº 7.666/2017, que estabelece valores de referência de biomarcadores ambientais para 
areia em locais públicos e privados, o padrão para parasitos é a ausência de ovos e larvas. Esta Lei estabelece que o monitoramento da qualidade 
ambiental deve ocorrer periodicamente. Neste Projeto, temos por objetivo analisar a qualidade sanitária do solo de praças de recreação pública do 
município do Rio de Janeiro identificando a ocorrência de parasitos. A proposta se justifica pela importância da adoção de medidas de controle sobre a 
contaminação do solo por parasitos, com enfoque na educação sanitária de crianças e adultos, e proporcionar reflexão sobre o comportamento da 
população a fim de reduzir a contaminação. Será avaliada a frequência de protozoários e helmintos no solo de praças públicas, que são frequentadas 
por crianças, adultos e animais. Será avaliada a efetividade da recuperação parasitária nas amostras de solo pelos métodos parasitológicos de 
Hoffmann, Pons e Janer (HPJ) e Baermann, com adaptações metodológicas para análise do solo. Este projeto será desenvolvido no laboratório de 
Ciências Biomédicas do campus João Uchôa da Universidade Estácio de Sá por discente do curso de Biomedicina, de forma a despertar vivência em 
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RESUMO
A Floresta da Tijuca é a maior floresta urbana do mundo e poucos projetos de pesquisas relacionados ao diagnóstico da entomofauna têm sido 
realizados, contemplando apenas os grupos dos colêmbolas, coleópteros, plecópteros e dípteros califorídeos e quironomídeos. O conhecimento da 
tabanofauna do estado do Rio de Janeiro e do bioma Mata Atlântica encontra-se defasado por quase 100 anos, ea partior da iniciativa do proponente, 
iniciou-se uma fase de novas pesquisa  no tema. O projeto de pesquisa ora proposto objetiva atualizar o conhecimento da fauna de tabânidas (Diptera; 
Tabanidae) do bioma Mata Atlântica, realizando, nessa etapa, o diagnóstico da tabanofauna da Floresta da Tijuca, no município do Rio de Janeiro. O 
trabalho realizar-se-á por meio de coletas periódicas bimensais utilizando-se as armadilhas suspensas de Rafael e Gorayeb e de interceptação de voo 
de Malaise. As armadilhas permanecerão nos sítios de coleta por 15 dias, após o que serão recolhidas. Os espécimes coletados, após contados e 
identificados, serão incorporados ao acervo da Coleção Entomológica do Laboratório Experimental de Análises Clínicas e Parasitologia da Faculdade de 
Ciências Biológicas do Campus Norte Shopping. As coletas permitirão a atualização do conhecimento da tabanofauna da Mata Atlântica relativa à parte 
representada pela Floresta da Tijuca, e a ampliação dos acervos das coleções entomológicas de tabânidas nas instituições de ensino e pesquisa e 
contribuir para a recuperação do acervo da Coleção Entomológica do Museu de História Natural do Rio de Janeiro – Universidade Federal do Rio de 
Janeiro.  Os resultados esperados serão a produção de conhecimento atualizado da diversidade da fauna de tabânidas do estado; a atualização e 
ampliação dos acervos das coleções entomológicas de tabânidas e fomentar a linha de pesquisas acerca do grupo dos tabanídeos, congregando 
estudantes estagiários, alunos do Programa de Iniciação Científica. Os resultados serão publicados por meio de artigos, notas científicas, relatórios, 
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RESUMO
A doença de Chagas (DC) permanece como importante problema de saúde pública na América Latina, onde afeta cerca de 6 a 7 milhões de pessoas. 
Seu amplo espectro de expressão inclui manifestações cardíacas, digestivas e neurológicas, embora boa parte dos pacientes crônicos permaneça 
assintomática por longos períodos. Na fase crônica da doença, o diagnóstico é essencialmente sorológico e o benznidazol é a droga de escolha para o 
tratamento etiológico no Brasil. O diagnóstico parasitológico baseado em técnicas moleculares como a reação em cadeia da polimerase tem sido 
apontado como ferramenta de controle de cura após tratamento antiparasitário. Apesar de recentes estudos, ainda há lacunas no conhecimento da 
razão pela qual o portador da DC desenvolve uma forma clínica específica. A carga parasitária e a diversidade genética do agente etiológico 
Trypanosoma cruzi, bem como fatores genéticos do hospedeiro e seu perfil de resposta imunológica, são propostos desempenhar papel-chave no 
desenvolvimento das formas crônicas da DC. O atual estudo consiste em um recorte do macroprojeto desenvolvido no Laboratório de Biologia das 
Interações (IOC/Fiocruz) que investiga a possível correlação de aspectos da resposta imune do hospedeiro e fatores do parasito com o 
desenvolvimento de formas clínicas da DC crônica. Assim, o objetivo principal deste projeto consiste em avaliar a presença de kDNA de T. cruzi em 
amostras clínicas de portadores de doença de Chagas crônica tratados com benznidazol. A casuística será composta por pacientes de coorte bem 
caracterizada quanto a parâmetros clínico-epidemiológicos atendida em centro de referência para DC no estado de Pernambuco. O DNA genômico das 
amostras de sangue dos pacientes será isolado pelo método de coluna de sílica e a detecção de kDNA de T. cruzi será realizada por PCR convencional. 
Os dados obtidos serão utilizados para triagem das amostras positivas que posteriormente serão caracterizadas quanto ao genótipo do parasito. 
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Título: COMPOSIÇÃO E RIQUEZA DA ARBORIZAÇÃO URBANA DE BAIRROS CARIOCAS.

Docente orientador: Ricardo Finotti Leite

RESUMO
Árvores urbanas melhoram a qualidade do ar, reduzem o escoamento superficial de água em situações de chuva intensa e sequestram carbono. Tem 
efeitos diretos na qualidade ambiental e na qualidade de vida das pessoas. A urbanização tem como consequências a redução das áreas verdes urbanas 
e a promoção do que se chama de homogeneização biológica, ou seja, a dispersão pelo homem, em diversas cidades, de espécies vegetais exóticas 
para uso no paisagismo urbano. Saber qual a composição especifica das áreas verdes e vias urbanas das cidades e quais as diferenças nas diversas 
escalas, regionais e locais, é condição fundamental para entender os efeitos da urbanização na biodiversidade urbana e propor modificações que visem 
a melhoria dos espaços públicos urbanos. Além disso, a análise da composição da flora urbana é uma básica que pode fornecer subsídios para o estudo 
dos serviços ecossistemicos prestados pela arborização, auxiliando também na conscientização da população que muitas vezes Vêm árvores urbanas 
como problema. O objetivo deste trabalho é analisar a similaridade florística de bairros cariocas e avaliar a sua composição florística, a proporção de 
espécies exóticas e nativas, bem como entender em quais bairros ela é maior, tentando entender quais sãoos fatores que a determinam. O trabalho 
será feito em parceria com o setor de áreas verdes da COMLURB/RJ. Utilizaremos os dados de composição e estrutura arbórea dos levantamentos 
existentes para 10 bairros cariocas em uma base cedida pela própria prefeitura. Esperamos responder as seguintes perguntas: (a) Existe alguma 
similaridade na composição de espécies exóticas utilizadas na arborização urbana entre os bairros cariocas? Bairros mais próximos possuem maior 
similaridade? (c) Que fatores (densidade demográfica, proximidade de áreas verdes, densidade arbórea urbana, etc.) podem influenciar esta 
similaridade? Espera-se agrupar esta base de dados com outra base de dados contendo dados de outras cidades brasileiras para análises em escalas 
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RESUMO
A obesidade se tornou uma pandemia dos tempos modernos e a previsão é de que sua incidência aumente a cada ano. Segundo dados da última 
estatística sobre obesidade feita no Brasil (VIGITEL, 2012), a proporção de pessoas acima do peso no Brasil avançou de 42,7% em 2006, para 48,5% em 
2011. No mesmo período, o percentual de obesos subiu de 11,4% para 15,8% no País.A HAS relacionada à obesidade tem sido considerada um modelo 
especial de hipertensão, e hoje a medicina trabalha, de forma multidisciplinar, para colocar em prática uma abordagem diferente e específica para 
esses casos. As razões para isso fundamentam-se no fato de que a combinação da obesidade com a hipertensão é frequentemente associada com 
anormalidades metabólicas, como elevação sanguínea dos triglicerídeos, do colesterol, da glicose e redução do HDL-colesterol e, assim, imputa ao 
indivíduo um alto risco para o desenvolvimento de doenças isquêmicas e do diabetes mellitus (RE, 2009). A causa da HAS induzida pela obesidade é 
complexa e multifatorial, e inclui mecanismos endócrinos, metabólicos e hemodinâmicos. Os mecanismos que justificam a relação da HAS com a 
obesidade baseiam-se inicialmente pelo desenvolvimento do processo inflamatório de baixo grau, que por sua vez promove ativação do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), disfunção endotelial, desenvolvimento da resistência à insulina e aumento da atividade do sistema nervoso
simpático (SNS), que acarreta na disfunção autonômica de maneira precoce (LANDSBERG, 1986). Nesse contexto, vários são os fatores de risco para o 
desenvolvimento da HAS associada a obesidade, mas o sedentarismo pode ser considerado um dos principais fatores ligados às causas de óbitos 
(MCGAVOCK et al., 2006). As adaptações crônicas impostas pela prática regular de exercícios físicos apresentam importante relevância clínica na 
prevenção e reabilitação das doenças cardiometabólicas (YAMASHITA et al., 2001), mas dependem da regularidade, da duração, e da intensidade e do 
tipo de treinamento físico (POWERS et al., 1998; STARNES et al., 2005). Neste sentido, em 2001, o Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACSM, 
2001) publicou em seu posicionamento a recomendação mínima de 150 minutos/semana de atividades de intensidade moderada (entre 3 a 6 METs) 
para adultos com sobrepeso e obesos visando a melhora na saúde; entretanto, observou-se que 200–300 minutos/semana foi mais eficiente na perda 
de peso a longo prazo. Por outro lado, surgiram diferentes hipóteses a respeito da manipulação das variáveis do treinamento e seus efeitos sistêmicos, 
com exemplo, Falconi et al. (2015) compararam sessões de treinamento ergométrico de intensidade moderada (TM) com o intervalado de alta 
intensidade (HIIT). Tal efeito não parece ser dependente da modalidade do exercício físico, pois Paoli et al. 2012, mostraram que durante curtas 
sessões de treinamento resistido de alta intensidade (HIRT), o dispêndio energético no período de repouso após o exercício foi maior em comparação 
ao treinamento resistido tradicional (TT). Paralelamente, outro programa de treinamento que vem crescendo bastante na prática diária da população é 
o treinamento funcional de alta intensidade (HIFT), um programa de condicionamento físico não específico, com o objetivo de otimizar o 
condicionamento físico geral do ser humano, baseado em 10 valências: resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, força, flexibilidade, 
potência, velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão (SMITH et al., 2013). A prática regular do HIFT é capaz de promover melhora 
significativa na capacidade aeróbia máxima (VO2máx) e na composição corporal de indivíduos adultos de ambos os sexos, independentemente do nível 
de condicionamento físico (SMITH et al., 2013). No entanto, nenhum estudo foi capaz de mostrar a eficácia dessa metodologia de treinamento nos 
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Título: COMPARAÇÃO ENTRE TREINAMENTO DE FORÇA E O YOGA NA MANIFESTAÇÃO DOS SINTOMAS DA MENOPAUSA.

Docente orientador: Fabien Pereira Da Silva

RESUMO
Este projeto de pesquisa é necessário para investigar os diferentes tipos de periodização que existem descritos na literatura e suas relações com a 
diminuição dos sintomas da menopausa. O objetivo deste trabalho é Analisar os efeitos das diferentes métodos de periodização no treinamento de 
força máxima, potência muscular, hipertrofia, resistência muscular e desempenho motor após um período de 12 semanas de treinamento em mulheres 
no período de menopausa. Será utilizado quatro grupos de 15 mulheres em cada com idade de 40 a 60 anos. Para isto será necessário dividi-los em 4 
grupos das seguintes treinamentos: Periodização Não Linear Semanal, Periodização Não Linear Diária, Treinamento de Yoga e sedentárias. Para avaliar 
o ganho de força faremos as seguintes análises: Teste de Repetição Máxima (1 e de 8RM) com os testes de supino reto e leg 45º; salto vertical força 
estática e força elástica , arquitetura muscular através do ultrassom, teste de velocidade 10 m, 20m e 30 m e as medidas antropométricas conforme 
Pollack 7 dobras, para verificação dos sintomas da menopausa iremos utilizar o protocolo de MRS (Menopause Rating Scale) um protocolo validado 
com 11 perguntas. Estes testes acontecerão em três momentos no inicio do treinamento, após 4 semanas de treinamento e após 8 semanas de 
treinamento no final do treinamento completando um total de 12 semanas de treinamento. Neste treinamento será utilizado exercícios 
multiarticulares, uniarticulares e exercícios isométricos, desta forma os treinamentos terão uma zona de repetição da seguinte formato: exercícios de 
resistência muscular de 12 a 15 repetições com 60% de 1RM; exercícios de hipertrofia de 8 a 10 repetições 80% de 1RM; e de força de 3 a 5 repetições 
com 90% de 1RM Os dados experimentais serão descritos como a média dos valores ± desvio padrão das amostras independentes. O coeficiente de 
variação de Pearson (C.V.) será utilizado para verificar a homogeneidade de cada grupo de dados. A base estatística será desenvolvida com o uso da 
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RESUMO
O aumento da parcela da população idosa no Brasil é uma realidade observada em nossa sociedade atualmente. Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) deve triplicar até 2050. Esse aumento deve ser acompanhado de uma maior preocupação com a saúde e qualidade de 
vida dos idosos. O sedentarismo, frequentemente observado na população idosa, agrava os prejuízos do próprio envelhecimento sobre os sistemas 
fisiológicos e biomecânicos e é fator determinante para que o idoso se torne dependente, uma vez que a inatividade reduz as capacidades físicas, está 
associada a outros quadros como a redução da autoestima, estresse, depressão e surgimento de doenças crônico degenerativas, que por sua vez 
contribuem ainda mais para a inatividade e consequente envelhecimento. O envelhecimento ainda é acompanhado de mudanças metabólicas que 
repercutem no estado nutricional do idoso e consequentemente na composição corporal, aumentando a predisposição a um quadro de desnutrição 
levando a perda de peso e fragilidade, com aumento do risco de queda e da mortalidade. Em estudo recente, nosso grupo demostrou que os índices de 
autonomia funcional de uma amostra dessa população estão classificados como fracos e são comparáveis a indivíduos sedentários; indicando a 
necessidade de ações que avaliem, permitam descrever e diagnosticar diferentes aspectos da saúde destes indivíduos de acompanhamento. Neste 
sentido é fundamental monitorar as capacidades físicas do idoso e avaliar o grau de correlação com o status nutricional e o nível de atividade física, a 
fim de planejar intervenções de atenção à saúde dessa população. Para tanto idosos fisicamente ativos, engajados em aulas coletivas e frequentadores 
das academias para a terceira idade serão recrutados e comparados com indivíduos sedentários quanto a aspectos físicos, nutricionais. Para avaliação 
do estado nutricional será empregado a mini avaliação do estado nutricional. A bateria de testes físicos "Senior Fitness Test" será empregada para 
avaliação de diferentes capacidades físicas e o equilíbrio será avaliado através da bateria de Berg. Os dados serão apresentados por meio de estatística 
descritiva, na forma de média e desvio padrão de valores de frequência absoluta ou relativa. O coeficiente de correlação de Pearson será usado para 
estimar o grau de causa e efeito entre diferentes fatores. Dessa forma, o objetivo geral deste projeto é de estimar o grau de correlação entre o nível de 
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RESUMO
A atividade física é um processo importante para o crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes; hoje, com os computadores e mídias 
sociais, tem diminuído o interesse dos jovens em praticar atividade física. A Organização Mundial de Saúde (OMS) faz relevantes recomendações para 
crianças e adolescentes com idade de 5 até os 17 anos. Estes jovens devem acumular pelo menos 60 minutos de atividade física moderada diária. A 
OMS observa benefícios para controle de ansiedade e depressão, além de melhorias na autoconfiança e integração social. Desta forma, verificar a 
influencia da atividade física nos componentes relacionados a saúde dos jovens tem sido motivo de estudo em todo mundo. Esse estudo visa responder 
as seguintes perguntas: A educação física na escola melhora o desempenho acadêmico das crianças? A educação física na escola melhora a cognição 
das crianças? A educação física na escola melhora a saúde física das crianças? A educação física na escola reduz o absenteísmo escolar? Portanto, o 
objetivo dessa pesquisa é de verificar se as aulas extras curriculares de educação física escolar possui causalidades com os desfechos saúde física, 
desempenho motor, desempenho acadêmico, evasão e absenteísmo. Essa pesquisa será organizada numa proposta de ensaio aglomerado entre as 
turmas do ensino médio do colégio da Universidade Estácio de Sá. O processo de comparação serão entre duas unidades escolares, uma terá a prática 
para os alunos uma vez por semana e outra não terá a aula extra curricular. Os testes adotados serão os testes morfológicos, neuromusculares 
cardiovasculares, notas de matemática e português, e frequência escolar. As análises serão no nível individual, ou seja, a unidade de análise será o 
adolescentes, não a turma. Por isso, as médias, proporções e outras medidas serão calculadas considerando o delineamento amostral por 
conglomerados. O software estatístico que será utilizado (Stata, SPSS ou R) tem módulos específicos para esses cálculos com dados de amostras 
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Título: EFEITOS DA MASSAGEM COM GELO PRÉ-EXERCÍCIO NO DESEMPENHO E NAS RESPOSTAS PERCEPTIVAS EM UMA CORRIDA CONTRARRELÓGIO 
DE 4KM EM ATLETAS TREINADOS

Docente orientador: Paulo Estevão Franco Alvarenga

RESUMO
O uso do resfriamento por atletas é tradicionalmente utilizado para recuperação de atletas ou como parte de uma estratégia para resfriamento central 
ou periférico em provas realizados em ambientes quentes. Sabe-se que o uso do gelo pode induzir uma sensação analgésica recorrente do 
resfriamento sendo resultado de um declínio na excitabilidade nervosa. Além disso, durante o resfriamento há um processo de vasoconstrição e cerca 
de 2 a 6 minutos, a situação se inverte, seguida por vasodilatação, o que leva a um aumento de várias vezes no fluxo sanguíneo através dos tecidos, 
podendo durar até 6 horas, fato este que pode aumentar a disponibilidade e oferta de oxigênio local. Desta maneira, estes mecanismos levam a crer 
que uma aplicação de gelo local prévia ao exercício poderia melhorar o desempenho em um exercício de curta duração. Apesar da imersão em água 
gelada ser o método mais tradicional de resfriamento, podemos considerar difícil sua aplicação prévia ao exercício visto aos possíveis custos e logísticas 
que o método implicaria dependendo do objetivo e área muscular alvo. Sendo assim a massagem com gelo torna-se um método interessante, visto seu 
baixo custo e fácil aplicação em qualquer ambiente ou região do corpo. Contudo, poucos estudos foram desenhados com objetivo de ver o efeito 
analgésico do resfriamento pré-exercício em condições normais. Portanto o objetivo do presente estudo é verificar se a massagem com gelo pode 
melhorar o desempenho de atletas durante uma corrida contrarrelógio de 4km (CR4km), por meio do seu efeito analgésico. Vinte e oito atletas 
treinados, com experiência em corridas de pelo menos 1 ano e tempo para completar 4km de corrida menor ou igual a 16 minutos, realizarão 3 visitas: 
1) FAMILIARIZAÇÃO: familiarização com os procedimentos e instrumentos; 2) CONTROLE: realizarão o CR4km sem nenhuma manipulação prévia; 3) 
MASSAGEM COM GELO: após 3 minutos de massagem com gelo os atletas irão realizar o CR4km. As variáveis dependentes do CR4km serão: tempo de 
teste, velocidade média total e a cada 400 m, frequência cardíaca, percepção subjetiva de esforço (PSE) e percepção de dor (DOR). Um teste t student 
pareado será utilizado para comparar as variáveis de desempenho (tempo de teste e velocidade média total) entre as sessões CONTROLE e MASSAGEM 
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Título: FADIGA E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM ESCLEROSE MÚLTIPLA DO RIO DE JANEIRO
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RESUMO
A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença autoimune, inflamatória e desmieliniznte, que afeta jovens e se manifesta por eventos agudos e 
potencialmente reversíveis de disfunção motora, alterações da sensibilidade, coordenação motora, visuais, perda de controle esfincteriano, alterações 
de nervos cranianos e distúrbios cognitivos. A principal manifestação clínica é a disfunção motora, caracterizada por perda de força muscular em um ou 
mais membros, associada hiperreflexia, espasticidade e sinal de Babinski, em decorrência à lesão da via piramidal, principal via motora central, que 
percorre um longo trajeto descendente na substancia branca do encéfalo e medula espinhal. Outras disfunções neurológicas da EM são alterações da 
sensibilidade, coordenação motora, visuais, perda de controle esfincteriano, alterações de nervos cranianos e distúrbios mentais. O curso clinico da EM 
caracteriza-se na maior parte dos casos por surtos seguidos de remissão (EMRR). Outras formas clinicas são a progressiva primária (EMPP) e a 
progressiva secundária (EMPS). A forma surto-remissão (EMRR) é a mais comum, ocorre em 70% a 80% dos casos, seguido da progressiva secundária 
(EMSP) que acomete em média 15% a 20% e com menor frequência, a progressiva primária (EMPP) em 10% a 15% da população. A maior prevalência 
da EM no mundo ocorre no hemisfério norte, sendo o Brasil considerado área de baixa prevalência para a EM.  Em qualquer latitude, negros correm 
menos risco de desenvolver a doença do que brancos e mulheres são mais acometidas do que homens. O início da doença ocorre habitualmente entre 
a segunda e a quarta décadas de vida, sendo considerada a principal causa de incapacidade neurológica em adultos jovens caucasianos europeus, que 
estão no auge da produtividade profissional, e defrontam-se com a possibilidade de uma incapacidade grave. Estudos que avaliam a incapacidade 
neurológica na EM usam com frequência a escala do EDSS ( Escala de Incapacidade Expandida) que quantifica as disfunções neurológicas objetivas e a 
deambulação. Esta escala não inclui a avaliação de sintomas subjetivos como fadiga, depressão e ansiedade, intitulados sintomas “fantasmas”. Para 
avaliação destes sintomas são utilizados questionários específicos. Existem diferentes definições de fadiga na literatura. A fadiga é considerada 
fisiológica, quando percebida por indivíduos saudáveis diante de um esforço físico prolongado sendo definida como um “estado com aumento do 
desconforto e diminuição da eficiência resultante de um esforço prolongado ou excessivo”. Na EM a fadiga foi definida por Kasatkin e Spirin (2007), 
como uma diminuição do nível de energia física e/ou mental, podendo ocorrer sob a forma de astenia (fadiga ao repouso), fatigabilidade patológica 
(fadiga durante a atividade física) ou fadiga concomitante a deterioração neurológica (fadiga observada durante surtos agudos da doença). A única 
característica distinta da fadiga relacionada à EM, é a sensibilidade ao calor. Estudos mostram que 60-80% da população com EM apresenta 
sensibilidade ao calor, que leva a sintomas transitórios neurológicos, com o aumento da temperatura ambiente e corporal. Poucos estudos no Brasil 
analisam as caraterísticas da fadiga em  pacientes com EM. Será objetivo deste estudo avaliar a  fadiga  e a qualidade de vida em pacientes com 
esclerose múltipla na forma remitente recorrente com baixa incapacidade e comparar duas escalas de fadiga, a mais antiga e a mais atual, ambas já 
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Título: RESPOSTAS CARDIOVASCULARES E PSICOLÓGICAS AGUDAS EM DIFERENTES PROTOCOLOS DE TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA 
INTENSIDADE EM INDIVÍDUOS INICIANTES E EXPERIENTES

Docente orientador: Rodrigo Cunha de Mello Pedreiro

RESUMO
O HIIT consiste em séries repetidas de exercícios de intensidade alta a moderada, mescladas com períodos de descanso ou de exercício de intensidade 
reduzida. Esse tipo de treinamento tem a capacidade de ter alto gasto calórico por conta da possibilidade da manutenção de intensidades superiores 
durante o exercício. Na literatura, podemos observar que existem diversos protocolos que são amplamente utilizados pela população de forma geral, 
dentre os mais conhecidos podemos destacar o Tabata, Gibala, Wingate, entre outros. Porém, por conta disso não está clara qual o comportamento 
das respostas cardiovasculares durante e após esses diferentes protocolos de HIIT. O objetivo do presente estudo será avaliar as respostas da 
frequência cardíaca (FC), pressão arterial (PA) e duplo produto (DP) durante diferentes protocolos de HIIT, além da percepção subjetiva de esforço e 
humor dos participantes imediatamente após cada uma das sessões em indivíduos iniciantes e treinados. O presente estudo será composto por 20 
indivíduos, do sexo masculino. Os procedimentos da pesquisa ocorrerão em 4 visitas ao laboratório, com 72h de intervalo entre cada uma delas, , na 
primeira os participantes irão ler e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em seguida, irão realizar medidas para caracterização 
da amostra, onde serão submetidos a mensurações antropométricas, de frequência cardíaca de repouso (FCrep), pressão arterial sistólica (PAS) e 
diastólica (PAD), após isso, será realizado um teste incremental máximo no clico ergômetro, para estabelecer o pico de potência (PP- carga/velocidade 
máxima obtida no teste) associado ao volume máximo de oxigênio (VO2Máx), este será utilizado como ajuste da carga/velocidade nos protocolos de 
HIIT. Nas três visitas subsequentes, serão realizados os protocolos Gibala, Tabata e Wisloff, de maneira randomizada, e serão mensurados FC, PAS, PAD 
a cada minuto de teste, para a estimativa de uma média da sobrecarga cardiovascular durante os protocolos, imediatamente após os testes serão 
aplicados questionários de PSE, humor e sensações. Os valores cardiovasculares continuarão a serem coletados por até 1 hora após os testes, sendo 
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RESUMO
A inatividade física pode levar ao acúmulo de massa gordurosa visceral e ao desenvolvimento de um estado de inflamação crônica de baixo grau. Por 
outro lado, o exercício regular de intensidade moderada tem sido amplamente utilizado como uma estratégia de intervenção não farmacológica para 
prevenir doenças crônicas não transmissíveis. Já se os programas de treinamento físico são de natureza excessiva e/ou se há estresses adicionais 
podem ocorrer adaptações crônicas negativas. Uma das possíveis consequências da dose extenuante de treinamento é o overtraining, que 
compromete a performance e a saúde. Compreender os motivos pelos quais levam as pessoas ao desenvolvimento da síndrome de overtraining e do 
comprometimento da performance de atletas de alto rendimento pode contribuir para que o profissional de educação física consiga intervir no 
treinamento de forma mais eficiente. Neste sentido, o objetivo do presente estudo será comparar três diferentes padrões de estrutura física em 
relação ao desenvolvimento de sinais e sintomas de overtraining. Será testada a hipótese de que atletas que tenham um maior tecido adiposo 
apresentarão mais sinais e sintomas de overtraining em relação aos demais atletas. Participarão do estudo 49 atletas de judô, divididos em 3 grupos: 
com predominância endomórfica (16 atletas), mesomórfica (16 atletas) e ectomórfica (17 atletas), que participam de competições há mais de um ano. 
Será utilizada uma avaliação física para determinar a composição corporal através de métodos antropométricos (determinação dos padrões 
ectomorfo, endomorfo e mesomorfo). Além disso, será aplicado o Questionário de Sintomas Clínicos do Overtraining. Quanto maior sua pontuação 
que, pode variar de 0 à 87, mais evidentes os seus sintomas. Será realizada uma análise descritiva para caracterizar a amostra (média e desvio padrão 
da idade, massa corporal e estatura, além do percentual de gordura), seguido de um ANOVA para comparar possíveis diferenças estatísticas entre os 
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RESUMO
A formação de enfermeiros no Brasil hoje permanece prioritariamente voltada para a assistência clínica, e muita das vezes, percebe-se o 
desconhecimento e/ou esquecimento do conteúdo teórico que implica em saber o porquê que o enfermeiro executa sua sistematização da maneira 
apresentada nas literaturas. Diante disso, a educação baseada em problematização conforme arco de Maguerez é uma estratégia que possibilita a 
construção profissional e acadêmica, por meio de uma aprendizagem continuada. Utilizando-se da pedagogia participativa e inclusiva e abrangendo a 
Política Nacional Segurança do Paciente conforme aspectos técnicos do preparo e administração do medicamento intravenoso aprendidos na disciplina 
de sistematização do cuidar. Objetivos: propiciar ao acadêmico projetos para melhorar a qualidade da prática do preparo e administração de 
medicamento utilizando metodologia científica. Sendo o discente do curso de enfermagem o protagonista, tendo o papel de agente multiplicador dos 
conhecimentos e procedendo como um elo articulador do exercício profissional em Enfermagem com os demais profissionais de saúde e administração 
institucional da assistência prestada, promovendo de forma contínua a comunicação como uma ferramenta primordial para a profissão. Método: 
Trata-se de uma pesquisa descritiva, observação participante, quantitativa pautada na aplicação de Metodologia Ativa - problematização ancorado no 
arco de Maguerez (constitui com cinco etapas: observação da realidade e definição do problema, pontos-chave, teorização, hipóteses de solução e 
aplicação à realidade em uma unidade de terapia intensiva geral adulta da região do médio Paraíba (cenário da prática da disciplina sistematização do 
cuidar) constituída por 09 leitos. Resultado esperado: espera-se fomentar a educação permanente, raciocínio crítico e científico, autoconfiança e 
segurança do discente, a formação e atualização dos profissionais no interior do serviço por meio de encontros mensais onde os atores que participam 
direta ou indiretamente no cuidado ao usuário tenham espaço de voz e escuta. Considerações finais: consolidar a integração do ensino e pesquisa ao 
campo da prática na segurança medicamentosa intravenosa na terapia intensiva. Ampliando a visão de que a Metodologia da Problematização pode 
ser utilizada no desenvolvimento dos acadêmicos/profissionais, como um caminho que estimula a utilização e aquisição de diferentes saberes, o que 
permite uma construção acadêmica/profissional ampliada, de modo a garantir a segurança medicamentosa intravenosa e impulsionar a comunicação e 
troca de saberes como alicerce principal da atenção nas práticas de saúde, estimulando a circularidade desses saberes nos processos de ensino-
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Título: A ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AO CLIENTE SURDO: IDENTIFICANDO A IMPORTÂNCIA DOS SABERES

Docente orientador: Andréia Neves SantAnna

RESUMO
Estabelecer e manter a comunicação com o cliente surdo é um desafio para os profissionais da saúde, pois o atendimento adequado de pessoas com 
deficiências é essencial para se alcançar a qualidade dos serviços de saúde como preconiza a Lei Orgânica da Saúde 8.080/90 (BRASIL, 1990), desta 
forma entende-se  a falta de comunicação como um impedimento para um atendimento humanizado adequado, a tentativa de garantir a comunicação
efetiva com pacientes surdos é primordial, uma vez que a falta da comunicação plena pode gerar erros no diagnóstico e tratamento das doenças, além 
de quebrar a privacidade do paciente quando se utiliza o intérprete em LIBRAS. Assim, considera-se que os grupos de deficientes auditivos precisam de 
instrumentos que lhes garantam meios de comunicação com as instituições de saúde, bem como com os profissionais que atuam na mesma, com 
prioridade para o profissional enfermeiro/técnico de enfermagem, pois este que passa a maior parte do tempo próximo da clientela. O presente estudo 
tem por objeto: assistência de enfermagem às pessoas surdas. Os objetivos traçados foram: Identificar a trajetória do atendimento de enfermagem ao 
cliente surdo; Descrever a importância da língua de sinais no cuidado de enfermagem; Analisar a efetividade da assistência de enfermagem ao público 
surdo na atualidade. Metodologia: Estudo de revisão integrativa da literatura científica, com abordagem qualitativa, cujos dados serão coletados nas 
bases de dados SciELO, LILACS e IBECS, entre outros, assim como no Google Acadêmico e em websites oficiais do Ministério da Saúde do Brasil, do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Organização Mundial de Saúde (OMS). Será utilizada a estratégia PICO, ou acrônimo similar na 
formulação da questão problema a partir dos descritores em ciências da saúde “SURDEZ; LINGUAGEM DE SINAIS; HUMANIZAÇÃO; ACOLHIMENTO; 
ENFERMAGEM; CUIDADO”, serão coletados múltiplos e variados tipos de publicações, dentre elas artigos científicos, teses, dissertações, monografias e 
relatórios, uma vez que possuam, em seus títulos, no mínimo um dos descritores mencionados, bem como estejam disponíveis, de forma gratuita e 
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RESUMO
Já existiu um tempo onde contar a história exigia apenas uma seleção e narração de alguns fatos, atualmente se precisa conhecer quem foram os 
atores na história, quem de fato realizou os papeis e fez como que as coisas acontecessem realmente, pois com o passar do tempo se tem percebido, 
que nem tudo é realmente o que parece e portanto se se torna importante saber quem foram os que tiveram papel de relevância na construção do que 
temos hoje por verdade. Quando se trata de uma profissão tal situação tem uma importância ainda maior, principalmente se essa se refere ao cuidar 
da vida de outrem. Portanto hoje saber a história não basta para se compreender o presente, existe a necessidade de aprofundamento no contexto da 
época. Nesse sentido o referido estudo tem por objeto: os enfermeiros negros na construção da história da enfermagem. Os objetivos traçados foram: 
Relacionar os negros que tiveram relevância na construção da história da enfermagem; identificar as contribuições do negro no contexto de construção 
da história da enfermagem; descrever a história dos negros que tiveram papel de mudanças na enfermagem e tiveram seu nome apagados da história.  
Na operação metodológica será utilizada a historiografia, por meio da articulação do contexto histórico social da época, por meio dos textos 
encontrados e das imagens/fac-símiles, com busca ativa de informações acerca das imagens na web, e presencial no arquivo da cidade e nas escolas de 
enfermagem do Rio de Janeiro, bem como na biblioteca Nacional As imagens encontradas serão analisadas com recurso da semiótica de Charles 
Sanders Pierce (1839-1914). E textos de forma exploratória por meio da triangulação de dados. Os aspectos éticos da pesquisa referente ao uso das 
imagens respeitarão o que se refere a Lei número 9.610/1998 quanto a autorização, atualização e consolidação da legislação sobre direitos autorais e 
outras providências. Ademais, será respeitado o que se refere à mesma lei no capítulo IV das limitações aos direitos autorais, sobre o que menciona o 
artigo 46 – “Não constitui ofensa aos direitos autorais” bem como também permite reprodução  na imprensa e notícias de artigos com menção do 
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Título: ESTUDO SOBRE O RISCO DE TRANSMISSÃO DA TOXOPLASMOSE ENTRE INDIVÍDUOS QUE CONVIVEM COM AVES E FELÍDEOS PARA 
PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE.

Docente orientador: Mildred Ferreira Medeiros

RESUMO
A toxoplasmose é uma infecção causada por um protozoário chamado “Toxoplasma Gondii”, encontrado nas fezes de gatos e outros felinos, que pode 
se hospedar em humanos e outros animais. É causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados e é uma das zoonoses (doenças transmitidas 
por animais) mais comuns em todo o mundo. Os casos agudos são, geralmente, limitados e com baixas incidências. A fase aguda da infecção tem cura, 
mas o parasita persiste por toda a vida da pessoa e pode se manifestar ou não em outros momentos, com diferentes tipos de sintomas.A Toxoplasma 
gondii está presente em todo o mundo onde há gatos. O parasita infecta um grande número de animais assim como pessoas. Muitas pessoas são 
infectadas nos Estados Unidos, embora poucas desenvolvam os sintomas. A infecção grave geralmente se desenvolve apenas em fetos e nas pessoas 
com sistema imunológico enfraquecido pela AIDS, câncer, drogas usadas para suprimir a rejeição de um transplante de órgão (imunossupressores). 
Quanto à infecção crônica, a taxa de incidência é baixa até os cinco anos de idade e começa a aumentar a partir dos 20. toxoplasmose é uma infecção 
causada por Toxoplasma gondii, um protozoário unicelular. Geralmente, a infecção não provoca sintomas, mas algumas pessoas apresentam 
linfonodos inchados, febre, uma vaga sensação de mal-estar e às vezes dor de garganta, visão embaçada e dor nos olhos. O presente estudo busca 
identificar orientações fundamentais para educação em saúde pública. A toxoplasmose apresenta um quadro clínico variado, desde infecção 
assintomática a manifestações sistêmicas extremamente graves. Do ponto de vista prático, é importante fazer uma distinção entre as manifestações da 
doença, quais sejam: toxoplasmose febril aguda: na maioria das vezes, a infecção inicial é assintomática. Porém, em muitos casos, pode generalizar-se 
e ser acompanhada de exantema. Às vezes, sintomas de acometimento pulmonar, miocárdio, hepático ou cerebral são evidentes. As lesões resultam 
da proliferação rápida dos organismos nas células hospedeiras e, quando há manifestações clínicas, essas têm evolução benigna. Há casos em que 
ocorrem pneumonia difusa, miocardite, miosite, hepatite, encefalite e exantema maculopapular. Lindadenite toxoplásmica, geralmente, o quadro se 
caracteriza por linfadenopatia localizada, especialmente em mulheres e, em geral, envolvendo os nódulos linfáticos cervicais posteriores ou, mas 
raramente, linfadenopatia generalizada. Esse quadro é capaz de persistir por 1 semana ou 1 mês e pode assemelhar-se à mononucleose infecciosa, 
acompanhada por linfócitos atípicos no sangue periférico. A linfadenite regional pode estar relacionada à porta de entrada, durante a síndrome febril 
aguda. Toxoplasmose ocular-a coriorretinite é a lesão mais frequentemente associada à Toxoplasmose e, em 30% a 60% dos pacientes com esta 
enfermidade, a etiologia pode ser atribuída ao toxoplasma. Dois tipos de lesões de retina podem ser observados: a retinite aguda, com intensa 
inflamação, e a retinite crônica, com perda progressiva de visão, algumas vezes chegando à cegueira. oxoplasmose neonatal ? resulta da infecção 
intrauterina , variando de assintamática à letal, dependendo da idade fetal e de fatores não conhecidos. Os achados comuns são prematuridade, baixo 
peso, coriorretinite pós-maturidade, estrabismo, icterícia e hepatomegalia. Se a infecção ocorreu no último trimestre da gravidez, o recém-nascido 
pode apresentar, principalmente, pneumonia, miocardite ou hepatite com icterícia, anemia, plaquetopenia, coriorretinite e ausência de ganho de peso, 
ou pode permanecer assintomático. Quando ocorre no segundo trimestre da gestação, o bebê pode nascer prematuramente, mostrando sinais de 
encefalite com convulsões, pleocitose do líquor e calcificações cerebrais. Pode apresentar a tétrade de Sabin: microcefalia com hidrocefalia, 
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GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA.
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RESUMO
O ensino superior impõe ao estudante uma série de desafios como, por exemplo, o estabelecimento de novos vínculos afetivos, a mudança na 
metodologia de estudo e o distanciamento da família e de amigos. A associação destes fatores pode acarretar num estresse físico e mental ao 
estudante de forma que altere significativamente a sua qualidade de vida. O conhecimento de como está a qualidade de vida do estudante de 
enfermagem poderá auxiliar no direcionamento de estratégias de acolhimento e colaborar na implementação de medidas que cooperem para o seu 
bem estar físico e mental. O presente projeto de pesquisa trata de uma revisão integrativa da literatura que possibilita a síntese e a análise do 
conhecimento produzido sobre o tema investigado. Tendo o potencial para construir a ciência da enfermagem, informações sobre pesquisas, práticas e 
iniciativas políticas; bem como apresentar o estado da ciência, contribuir para o desenvolvimento de teorias e ter aplicação direta para a prática. Os 
objetivos da pesquisa consistem em identificar e descrever as evidências científicas acerca da qualidade de vida de estudantes do curso de graduação 
em Enfermagem e propor estratégias direcionadas a alunos, docentes, gestores de cursos e para as Instituições de Ensino, que possam promover 
qualidade de vida, de forma que o transcorrer de sua graduação seja mais prazeroso e com bom desempenho acadêmico  Para alcance dos objetivos 
propostos, serão selecionados artigos em português, inglês e espanhol, das bases de dados MEDLINE, LILACS e SciELO, nos últimos cinco anos.  Os 
descritores utilizados serão: “Educação em Enfermagem” and "Estudantes de Enfermagem" AND “Qualidade de Vida”, ambos presentes no cadastro 
dos Descritores em Ciências de Saúde da Biblioteca Virtual em Saúde. Este estudo permitirá a identificação das melhores evidências científicas acerca 
dos fatores que interferem na qualidade desses estudantes, permitindo assim que sejam elaboradas estratégias que reflitam na sua qualidade de vida, 
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Título: PERFIL DOS RECÉM-NASCIDOS DE ALTO RISCO ADMITIDOS EM MATERNIDADES NA BAIXADA FLUMINENSE

Docente orientador: Priscilla Duarte Soares Correa

RESUMO
A mortalidade infantil e neonatal (precoce e tardia), são consideradas um importante determinante do desenvolvimento social e econômico, e de 
condições de saúde da população. O acompanhamento desses dados é de fundamental importância para a criação de políticas públicas de promoção e 
atenção no atendimento e melhoria da saúde da população. O recém-nascido de risco é definido como aquele que, independentemente do peso de 
nascimento e idade gestacional, apresenta risco mais elevado comparado aos demais RN de morbidade e mortalidade em virtude de distúrbios ou 
condições superpostas ao curso normal de eventos associados com o nascimento e a adaptação à existência extrauterina. O período de risco neonatal 
compreende desde o momento de viabilidade (idade gestacional em média a partir de 23 semanas) até 28 dias de vida e engloba ameaça a vida e à 
saúde desse ser durante os períodos pré, peri e pós-natal(HACKENBERRY; WILSON, 2014). Esta pesquisa tem por objeto de estudo: O perfil dos recém-
nascidos internados na UTI neonatal em maternidades na baixada fluminense. Os objetivos são: 1) traçar o perfil epidemiológico dos neonatos de alto 
risco internados na unidade de terapia intensiva neonatal de um hospital referência em gestação de alto risco na baixada fluminense. 2) descrever as 
características clínicas dos recém-nascidos admitidos em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 3) determinar as condições associadas à 
morbimortalidade infantil no período de internação na unidade de terapia intensiva neonatal. O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética, 
sendo aprovado através do parecer nº 2.708.887 em 12 de junho de 2018. Trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa. O cenário de estudo será 
maternidades com UTI neonatal na baixada fluminense. Os sujeitos da pesquisa serão recém-nascidos admitidos na unidade de terapia intensiva 
neonatal no ano de 2019. As técnicas utilizadas para coleta de dados serão consultas em prontuários através da utilização de um formulário após 
transcrição em tabela em excel e então serão utilizadas técnicas estatísticas de acordo com a natureza das variáveis Este estudo poderá trazer como 
benefício à construção de um perfil de fatores associados à mortalidade neonatal para o desenvolvimento de propostas e ações que ajudem na 
diminuição do número de óbitos neonatos. Além de preencher lacunas existentes nas bases cientificas de dados referentes à temática na região e 
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Título: AVALIAÇÃO DA ECOTOXICIDADE DOS MEDICAMENTOS DESCARTADOS NO ÂMBITO DOMICILIAR NA CIDADE DE PETRÓPOLIS: UM ESTUDO DE 
CASO NA FARMÁCIA SOLIDÁRIA

Docente orientador: Luciana Rodrigues Lessa

RESUMO
Os medicamentos quando descartados incorretamente constituem-se em micro poluentes emergentes que contaminam o ambiente aquático podendo 
ocasionar danos irreversíveis aos ecossistemas aquáticos, á saúde humana e de outros animais. A falta de informação e de postos de recolhimento gera 
a dúvidas geram dúvidas quanto ao descarte adequado e promove a reutilização ou o descarte dos mesmos no lixo comum ou no vaso sanitário. Entre 
os compostos farmacêuticos destacam-se aqueles destinados ao consumo humano como, por exemplo, analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, β-
bloqueadores e reguladores de lipídios. Farmácia Solidaria é um projeto da Universidade Estácio de Sá que apresenta como principais ações a 
arrecadação, doação de medicamentos e descarte de medicamentos através de campanhas no Campus e na comunidade. A ecotoxicidade permite 
prever o impacto da exposição aos  poluentes e estimar a concentração segura ou sem efeito, desses poluentes, que as espécies aquáticas podem 
entrar em contato. A fim de conhecer o potencial ecotoxicológico dos medicamentos com prazos de validade expirado ou fora dos padrões de 
qualidade doados para a Farmácia Solidária serão feito ensaios de ecotoxicidade naqueles que se apresentam sob forma de solução ou suspensão e 
que se apresentem fora dos padrões de qualidade ou com prazos de validade expirados utilizando como bioindicadores a Artemia Salina, o Allium cepa 
e a Lactuca sativa. 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. Os resultados  dos ensaios com A. cepa e a L. sativa serão 
analisados estatisticamente com o teste T-Student comparando-se cada diluição com a concentração de 0% (branco). A CL50 de cada medicamento 
será determinada com o bioensaio com A. salina cujos resultados são baseados na contagem das artêmias vivas após a exposição às diversas 
concentrações desses medicamentos. Sendo assim, é possível saber o grau de toxicidade desses fármacos após serem expostos ao meio ambiente. O 
uso de bioindicadores apresenta várias vantagens como simples execução, baixo custo além de fornecerem resultados altamente confiáveis sendo 
alguns relacionáveis com a toxicidade em humanos. As novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Graduação em Farmácia instituídas 
em 2017 ressaltam a importância da participação ativa do discente no processo de construção e difusão do conhecimento através da articulação entre 
ensino, pesquisa e extensão, além da formação profissional com desenvolvimento de competências voltadas para sustentabilidade do meio ambiente e 
a minimização de riscos. Desta forma esses projeto contempla a as novas DCN’s  uma vez que evidencia os males ao meio ambiente e á saúde relativos 
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Título: AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DA ANNONA MURICATA L

Docente orientador: Luciana Rodrigues Lessa

RESUMO
A prática do uso alternativo de vegetais para o tratamento de algumas enfermidades é amplamente difundida em vários países. Isso se deve ao 
conhecimento empírico acumulado pelos antepassados de certas comunidades, sendo esta prática mais intensa em populações interioranas e rurais. 
Soma-se a isso o crescente interesse no uso de plantas medicinais em substituição de medicamentos alopáticos devido a como a insatisfação com os 
resultados obtidos em tratamentos com a medicina convencional, os efeitos indesejáveis e prejuízos causados pelo uso abusivo e/ou incorreto dos 
medicamentos sintéticos, a falta de acesso aos medicamentos e à medicina institucionalizada, a consciência ecológica e a crença popular de que o 
natural é inofensivo. O uso plantas para fins medicinais em enfermidades diversas, muitas vezes é pautado no saber popular disseminado em uma 
determinada região sem qualquer comprovação cientifica quanto as propriedades farmacológica e toxicológica da planta medicinal usada. Isso se deve 
ao fato  da escassez de  pesquisas que visam  avaliar do uso seguro de plantas medicinais e fitoterápicos, que possibilitariam o uso seguro e eficaz de 
plantas medicinais.  A gravioleira (Annona muricata L.) é conhecida e utilizada na medicina popular através de seus frutos, folhas, caule e raiz, 
principalmente por causa de suas propriedades medicinais conhecidas desde as antigas civilizações. folhas são utilizadas para diabetes, e esse uso está 
se propagando através das redes sociais. Cabe ressaltar que o fato de um tratamento ser natural não está isento de efeitos colaterais e toxicidade, 
sendo prioritário a avaliação da toxicidade. Diante disso, um método bastante usado para a avaliação é o teste com Allium cepa. O objetivo do 
presente trabalho foi de realizar uma avaliação da toxicidade de preparações com A. muricata por meio de infusão e decocção O extrato aquoso foi 
preparado de acordo com o uso popular. Foi pesada uma amostra de 10 folhas de Annona muricata L que totalizou 1,3g e 250 mL de água destilada. 
Para cada tipo de infuso utilizar-se-á 10 cebolas para o grupo denominado controle e 10 cebolas para grupo de experimento, avaliando-se os seguintes 
parâmetros macroscópicos: média de ganho de peso dos bulbos, peso médio das raízes, número de raízes e crescimento de raízes. Ao final de 7 dias de 
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RESUMO
Atualmente há um forte interesse em linhagens de leveduras (Saccharomyces e não-Saccharomyces) com características peculiares para fermentação e 
produção de cerveja. As leveduras não-Saccharomyces ou não convencionais podem substituir ou acompanhar S. cerevisiae em fermentações 
industriais específicas e, por isso, possuem apelo especial. Aliado a isso, o mercado de cerveja no Brasil e no mundo está em ascensão, com um 
aumento de microcervejarias locais, que associam o seu consumo ao turismo, cultura e bem-estar, com aumento da criação de cervejas especiais. No 
Brasil, o mercado de cervejas, que ocupa 1,6% do PIB, está em processo de transformação, com a busca de cervejas com perfil sensorial diferenciado, o 
que já ocorreu na Europa e Estados Unidos da América. Esse padrão cultural pode ser fortalecido com a formação de uma escola cervejeira brasileira 
com características próprias, aproveitando os recursos naturais locais. De acordo com a diversidade ambiental do Brasil, supõe-se que o isolamento e 
adaptação de diferentes linhagens de leveduras epífitas com potencial fermentativo e produção peculiar de metabólitos secundários possam fornecer 
sabores e aromas característicos na cerveja nacional. Este estudo tem como objetivo analisar a capacidade fermentativa, com variação de três 
parâmetros de fermentação, de novas linhagens de leveduras isoladas de frutos na produção de cerveja, por planejamento experimental. As leveduras 
anteriormente isoladas e identificadas a partir de análise molecular serão  caracterizadas fenotipicamente. Três isolados não estudados anteriormente 
em cerveja serão selecionados pela teste de capacidade fermentativa em diferentes temperaturas, percentual de inóculo e densidade de mosto, 
avaliando-se perfil de atenuação da densidade, perfil sensorial e produção de compostos voláteis por cromatografia gasosa. Gráfico tridimensional de 
superfície, com interseção de dados de três variáveis independentes será montado, para identificação melhor condição para fermentação dos isolados 

E-mail: fredmedr@gmail.com

Aluno: Fabio Santos Ronzei Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Mônica Corumbá Carneiro Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/UNESA
Título: UTILIZAÇÃO DE OTIMIZAÇÃO POR SUPERFÍCIE DE RESPOSTA EM INSTRUMENTOS DE PREDIÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS COM 

MEDICAMENTOS EM UNIDADES HOSPITALARES
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RESUMO
No fim década de 1990, o American Institute of Medicine publicou um relatório intitulado &quot;Errar é humano&quot;. Este relatório estimou que 
cerca de 44.000 a 98.000 pacientes morram devido a erros evitáveis nos hospitais americanos a cada ano, o que elevou a segurança dos pacientes aos 
olhos do público (MEGHAN e colaboradores, 2017). A segurança do paciente é um constructo que implica um comportamento destinado a minimizar o 
risco de eventos adversos aos pacientes, através de atividades concebidas para evitar danos (ALBRECHT e colaboradores, 2015). Propor ações que 
estimulem segurança é trabalhar com minimização de riscos de modo a reduzir a ocorrência de eventos adversos relacionados à assistência à saúde a 
níveis aceitáveis. (RODRIGUES, 2017). Os problemas relacionados com medicamentos (PRM) são falhas com resultados clínicos negativos, derivados da 
farmacoterapia que, produzidos por diversas causas, conduzem ao não alcance dos objetivos terapêuticos ou ao surgimento de efeitos não desejados 
(COMITÉ DE CONSENSO, 2002). A multidisciplinaridade no uso dos medicamentos favorece a atuação do farmacêutico clínico nos serviços de saúde, e 
estabelece uma barreira de segurança para minimizar EAM, que estão normalmente presentes na politerapia (RODRIGUES, 2017). Porém, a existência 
de número suficiente de farmacêuticos para atender à carga de trabalho cada vez mais elevada com a qualidade e segurança é um desafio 
(RODRIGUES, 2017). Modelos de previsão podem ser ferramentas valiosas para essa finalidade. Eles podem estimar as probabilidades individuais e 
ajudar na identificação de pessoas com alto risco de sofrerem eventos adversos (WELTEN e colaboradores, 2018). Diferentes indicadores de risco de 
morbidade relacionados aos medicamentos têm sido pesquisados nos Estados Unidos da América, Canadá e Europa em farmácias comunitárias. Em 
diversos instrumentos de predição propostos na literatura atribuem aos preditores grandezas quantitativas, sendo então possível de serem avaliados 
com emprego de ferramentas estatísticas. Uma dessas ferramentas é a  metodologia de superfície de respostas, que consiste em um grupo de 
ferramentas matemáticas e estatísticas que possibilitam a avaliação de problemas onde variáveis independentes e controladas influenciam uma ou 
mais variáveis dependentes (ou respostas) (Myers e Montgomery, 1995). Essa ferramenta é particularmente utilizada com o intuito de melhorar as 
características de um procedimento ou método, e desta forma a sua aplicação em modelos de predição de eventos adversos relacionados com 
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Título: A PRÁTICA DO MÉTODO PILATES EM SOLO NA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS.

Docente orientador: Francielle Graus Frazão Nunes

RESUMO
A Doença Renal Crônica (DRC) consiste na perda progressiva e irreversível da filtração glomerular, na fase avançada, é necessário fazer hemodiálise 
(HD). A DRC assim como a HD gera limitações que acabam repercutindo em quase todos os sistemas do corpo, acarretando um prejuízo na qualidade 
de vida (QV) desses indivíduos. Em virtude do ambiente monótono ao qual o paciente renal crônico lida diariamente e das restrições geradas pela 
doença, esse projeto visa uma proposta terapêutica através do Método Pilates em solo (baixo custo), fora do ambiente de tratamento da HD com o 
intuito de proporcionar bem-estar e minimizar os efeitos causados pela doença tais como: câimbra, fadiga, fraqueza, edema, entre outros. Há uma 
grande variedade de trabalhos com condutas terapêuticas aplicadas durante o período de HD, contudo, está proposta de pesquisa visa proporcionar ao 
paciente uma atividade que ele possa realizar como atividade física, porém ajustada para sua doença. O trabalho tem como objetivo, avaliar os efeitos 
do Método Pilates como conduta cinesioterapêutica em pacientes renais crônico. O método será realizado em tatame, o paciente será previamente 
conscientizado (ensinado) a praticar a respiração diafragmática para que a mesma seja realizada durante os exercícios. O Método Pilates preconiza de 
10 a 15 repetições de um mesmo exercício associada as incursões respiratórias, desta forma, estabeleceu-se 10 incursões por postura. Durante a 
terapêutica o paciente irá executar de 6 a 8 posturas pré-estabelecidas, que favorecem a ativação das musculaturas anteriores e posteriores do corpo. 
No inicio do tratamento e no final será avaliado o quadro álgico através da escalva visual analógica (EVA), a pressão arterial será aferida em três 
momentos distintos (início, meio e fim), a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca será aferida durante todo o protocolo. Além disso, visa a 
inserção do aluno de fisioterapia no meio acadêmico, incentivando a prática baseada em evidência e pensamento crítico para desenvolver habilidades 
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RESUMO
O treinamento pliométrico realizado diretamente sobre o solo (TPS) quando realizado no início de um programa de treinos físicos no futebol, pode 
causar maiores danos musculares, nos músculos envolvidos, devido à forte contração muscular excêntrica exigida. Objetivos: Verificar os efeitos 
agudos e tardios do Treinamento Pliométrico Aquático (TPA), comparados aos que serão observados no treinamento pliométrico no solo (TPS) em 
diferentes momentos, em relação às respostas de dores musculares de início tardio (DOMS) e dos marcadores hormonais e bioquímicos sanguíneos de 
lesão muscular, associadas às imagens de termografia das estruturas anatômicas musculares. Objetiva-se verificar assim, parâmetros comparativos a 
uma tabela padrão de acompanhamento de elevação da temperatura muscular que possa estabelecer um indício de inflamação tecidual a serem 
observados durante o treinamento. Deste modo, poderá ser possível prevenir ou auxiliar no diagnóstico de possíveis danos estruturais iniciais que 
normalmente costumam ocorrer durante o início de um programa de treinamento pliométrico realizado diretamente sobre o solo em indivíduos 
saudáveis iniciantes na prática do futebol, que tenha como objetivo o aumento da impulsão vertical (IV). Métodos: Esta é uma pesquisa descritiva 
correlacional. A amostra será composta por dois grupos experimentais e um controle, sendo cada um destes grupos experimentais composto por no 
mínimo 10 indivíduos iniciantes na prática de ambos os tipos de treinamento no futebol e um grupo controle com outras 10 pessoas, também 
iniciantes e que não realizarão nenhum programa de treinamento físico durante o período de 12 semanas, tempo estimado para a realização da coleta 
de dados do estudo. Poderão participar do mesmo, indivíduos do sexo masculino, jogadores de futebol de campo, na faixa etária de 18 a 21 anos, 
selecionados das categorias sub 20 e de profissionais de um clube de futebol da cidade de Nova Friburgo-RJ. Os indicadores antropométricos (massa 
corporal, o índice de obesidade através da razão cintura quadril, % de gordura, peso de gordura, peso ósseo e peso muscular), serão mensurados e tais 
procedimentos serão realizados por pessoal habilitado e certificado pela ISAK. Dentre os indicadores bioquímicos e hormonais, serão avaliadas, a 
creatina kinase (CK), e a lactose desidrogenase (LDH). Os saltos com contramovimento (CMJ) serão medidos antes do estudo, por intermédio de uma 
plataforma de salto computadorizada, que também informará além da impulsão vertical (IV), as respostas de algumas outras importantes variáveis, 
como a força de reação no solo (FRS), o índice de força reativa (IFR), o tempo de contato na plataforma (TC) e de vôo (TV), após cada salto realizado, 
que também serão reavaliados ao final de cada seis semanas, período estimado para a verificação dos efeitos de cada etapa sobre ambos os grupos de 
treinamento. As imagens térmicas a serem registradas, terão o auxílio de uma câmera especial, de excelente resolução e que conseguirá efetuar o 
mapeamento térmico preciso do corpo humano, por meio da conversão da energia térmica emitida pelo corpo em sinais elétricos, que são 
digitalizados e apresentados em forma de imagem. A técnica consiste em detectar a radiação infravermelha emitida pelo corpo e correlacioná-la, com 
a distribuição de temperatura de um determinado corpo. Os dados coletados serão estatisticamente tratados com técnicas descritivas como média, 
desvio-padrão, valores mínimos e máximos e freqüências absolutas e relativas. Resultados Esperados: O treinamento de saltos realizados inicialmente 
na água, poderá produzir menores relatos de dores musculares de início tardio e de respostas bioquímicas e hormonais, assim como de menores 
elevações nas taxas de temperatura observadas através da termografia, a partir dos efeitos desta etapa do treinamento, quando comparados ao 
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Título: EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON

Docente orientador: Alessandro Oliveira de Carvalho

RESUMO
A prevalência estimada da doença de Parkinson (DP) na população brasileira gira em torno de 3.3% (IBGE) e a mesma é considerada a segunda doença 
neurodegenerativa mais comum atrás apenas da doença de Alzheimer. A incapacidade produzida pela doença causa um importante impacto na vida do 
doente e de sua família. A progressão da doença de Parkinson leva ao aumento da incapacidade de realizar as atividades de vida diária, perda da 
independência e diminuição da qualidade de vida, além de gerar comprometimentos do ponto de vista ocupacional e socioeconômico. Devido a sua 
etiologia complexa e multifatorial que combina em muitos dos casos alterações genéticas, fatores ambientais e estilo de vida, a DP é normalmente 
tratada com abordagens farmacológicas e, por vezes, cirúrgicas, mas estes tratamentos não são resolutos para diversos aspectos da doença. A 
reabilitação física é comumente utilizada em pacientes com doença de Parkinson e tem demonstrado impactos positivos na saúde e nos sintomas da 
doença, desempenhando um importante papel na manutenção e melhora da mobilidade, postura e equilíbrio de parkinsonianos. Diferentes 
modalidades como fisioterapia, caminhada, corrida, treinamento de força, exercícios funcionais e de treinamento vibratório (whole body vibration), 
demonstram resultados significativos relacionados à redução no risco de quedas, melhoras do desempenho motor, do equilíbrio e da marcha, e das 
funções executivas. Entretanto, existe uma dicotomia conceitual com relação às quais níveis de esforço físico um parkinsoniano possa ser submetido. 
Neste sentido, abordagens utilizadas pela fisioterapia parecem ter efeitos clínicos mais conservadores, quando comparados com estudos com 
treinamento aeróbio e de força. O presente projeto de iniciação científica tem como objetivo capacitar acadêmicos do Curso de Fisioterapia da 
Universidade Estácio de Sá (UNESA), campus Nova Friburgo – RJ a investigar os efeitos clínicos através da realização de um estudo prospectivo, de 
intervenção longitudinal, randomizado e controlado, onde  um programa de exercícios físicos (treinamento aeróbio e treinamento de força) será 
aplicado como tratamento em pacientes portadores de doença de Parkinson. Os voluntários do presente estudo serão recrutados, avaliados e 
encaminhados por neurologistas e cardiologistas do Hospital Municipal Raul Sertã - Nova Friburgo, para o serviço de fisioterapia da clínica-escola da 
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Docente orientador: Elizabeth Alt Parente

RESUMO
A adesão crescente às dietas com restrições impõe aos profissionais de saúde a necessidade de reflexão e aprimoramento no estudo dessas mudanças 
no perfil de consumo, especialmente no que diz respeito à alimentação. As dietas vegetarianas têm assumido papel de relevância no contexto mundial. 
Pesquisas mostram que nos EUA 2% da população com idade entre 6 e 17 anos são vegetarianos e, já em 2012, 4% da população adulta canadense 
optavam pelo vegetarianismo, objetivando um estilo de vida mais saudável. Dados brasileiros mostraram que 8% da população acima de 18 anos do 
país se declararam vegetarianos. Há um pluralismo de motivos que conduzem o indivíduo à opção pelo vegetarianismo, entre elas a proposta de um 
estilo de vida saudável, a conscientização pelo respeito ao meio ambiente, crenças religiosas e identidades culturais. Em relação à alimentação infantil, 
torna-se necessária a avaliação da dieta iniciando-se pela percepção da mãe e/ou cuidador a respeito das necessidades nutricionais da criança. Este 
estudo traz como objetivo analisar e descrever o conhecimento de mães e/ou cuidadores veganos sobre os riscos e benefícios da dieta isenta de 
alimentos de origem animal sobre a saúde e o desenvolvimento neuropsicomotor dos lactentes, ou seja, crianças de 29 dias a 2 anos. Como objetivos 
específicos, analisar se estes cuidadores identificam a necessidade de monitoramento nutricional e pediátrico dessas crianças, se conhecem os riscos 
da não reposição de nutrientes em déficit e a relevância do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses. Adicionalmente, propõe realizar o 
levantamento do recordatório alimentar de 24h dos lactentes em estudo. Serão aplicadas entrevistas semiestruturadas com mães e/ou cuidadores 
veganos, os quais têm por concepção oferecer dieta isenta de alimentos de origem animal aos lactentes. A amostra será determinada por critério de 
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Título: ANÁLISE DA PERCEPÇÃO NA QUALIDADE DE VIDA DOS ESTUDANTES INGRESSANTES AO CURSO DE MEDICINA

Docente orientador: Jorge Luiz Alves Pereira

RESUMO
A Faculdade de Medicina é ao mesmo tempo um cenário de realizações e de sonho, mas também o local onde os acadêmicos se deparam com fatores 
estressantes que exigem duros processos de adaptação. É importante o conhecimento desses fatores para caracterizar a saúde do estudante de 
medicina e, desta forma, proporcionar o desenvolvimento de estratégias metodológicas que visem amenizar os efeitos desses fatores sobre aqueles 
indivíduos considerados de maior risco, melhorando a qualidade de vida desta população. Logo, trata-se de um estudo observacional de corte 
transversal que tem por objetivo analisar a percepção na qualidade de vida dos estudantes ingressantes ao curso de medicina recém ingressados na 
universidade e a correlacionar com a sua qualidade de vida. Objetivos: Serão analisados 100 estudantes de ambos os sexos, do curso de graduação em 
Medicina devidamente matriculados em uma universidade privada da cidade do Rio de Janeiro em um campus específico da instituição. Metodologia: 
O trabalho encontra-se submetido e aguardando apreciação ética no comitê de ética local da instituição. A coleta dos dados será realizada por meio de 
avaliação subjetiva através de questionário específico do instrumento de avaliação da qualidade de vida denominado de Whoqol-bref. Os dados 
quantitativos coletados serão agrupados em um banco de dados, utilizando-se do programa Microsoft Office Excel. A normalidade dos dados será 
investigada através do teste de Kolmogorov-Smirnov. Para comparar a avaliação dos indivíduos, serão utilizados os testes de Wilcoxon ou o teste t de 
Student, conforme a normalização da variável. O programa estatístico utilizado será o GraphPad Software v.8.0.1, San Diego, CA – USA, com o nível de 
significância estatística de p ≤ 0,05. A análise da QV também será realizada através da utilização de cálculos dos escores e estatística descritiva do 
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Título: ANÁLISE DE UMA DÉCADA DE TRANSPLANTES DE TECIDO MUSCULOESQUELÉTICO NO BRASIL: A UTILIZAÇÃO DO TECIDO ÓSSEO, 
OSTEOCONDRAL E TENDÕES PELA ORTOPEDIA BRASILEIRA

Docente orientador: Rafael Augusto Dantas Prinz

RESUMO
Dentre os tipos de benefícios relacionados ao transplante, o de tecdido musculoesqueletico se diferencia por gerar qualidade de vida aos seus 
receptores, uma vez que permite aos mesmos recuperar os movimentos articulares e diminuir as dores relacionadas a patologias do sistema 
locomotor. todo o processo se inicia com a captação de um potencial doador em morte encefálica ou após a parada cardíaca, o qual terá seus tecidos 
retirados em ambiente de centro cirúrgico. O tecido captado será encaminhado a um dos sete bancos de tecido musculoesqueleticos existentes no 
país, onde será processado e preparado para ser transplantado. Todas as etapas do processo envolvem um sistema de gestão de qualidade, para 
garantir que o tecido disponibilizado para ser transplantado esteja seguro para ser utilizado. somente em 2008, foram realizadas mais de 2000 cirurgias 
de transplante de tecido musculoesqueletico na ortopedia por todo o país. Dentre as possibilidades de transplante atualmente existentes na ortopedia 
brasileira, estão o transplante ósseo, o transplante osteocondral (de cartilagem) e o transplante de tendão, sendo que as indicações vão desde 
necessidades em cirurgias de revisão de artroplastias de joelho ou quadril (como no caso do tecido ósseo), cirurgias para correção de lesões 
multiligamentares dos joelhos (como no caso dos tendões) até para substituições de falhas intra-articulares (no caso do tecido osteocondral). até este 
momento os dados disponíveis desta atividade transplantadora são somente de números totais de tecidos musculoesqueleticos utilizados no país, sem 
divisão por região, tipo de tecido, ou peso utilizado por procedimento cirúrgico, informações estas que poderiam nortear políticas públicas de 
distribuição e melhorar inclusive a utilização dos tecidos por parte dos ortopedistas. O objetivo de nosso estudo é analisar a utilização do tecido ósseo, 
tendinoso e osteocondral transplantado na última década, visando gerar um panorama individual por tipo de utilização de tecido do período e a 
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RESUMO
Lesões do nervo facial podem produzir deformidades em graus variáveis, ocasionando distúrbios estéticos e funcionais nos pacientes. As principais 
causas da paralisia facial incluem os acidentes vasculares cerebrais, as lesões cirúrgicas e traumáticas e a paralisia de etiologia não determinada, a mais 
frequente de todas. Este quadro clínico que pode inibir de maneira drástica a expressão e a mímica faciais e assim, limitar a possibilidade dos sujeitos 
para evidenciar seus sentimentos, impactando na qualidade de vida dos mesmos. O tratamento da paralisia facial é complexo. Após a fase aguda, o 
tratamento inclui enxertos de nervos, transferências musculares, retalhos micros cirúrgicos, neurectomias, miotomias, enfim, múltiplas formas de 
tratamento que não conseguem dar ao paciente, o equilíbrio desejado para a face. Nestes casos, após esgotadas as estratégias de reabilitação 
neurológica, para o controle da hipercinesia, há possibilidade de se utilizar toxina botulínica para melhorar a assimetria de face. O rosto é elemento 
essencial para os funcionamentos psíquico e social do sujeito, pois, os traços e expressões faciais mediam as interações sociais e afetam a constituição 
da subjetividade. Nessa perspectiva, destacam-se os impactos psíquicos e sociais causados pela paralisia facial periférica (PFP), quadro clínico que pode 
inibir de maneira drástica a expressão e a mímica faciais e assim, limitar a possibilidade dos sujeitos para evidenciar seus sentimentos. OBJETIVO: 
Avaliar o impacto na qualidade de vida dos procedimentos de harmonização facial, com utilização de toxina botulínica, em paciente com sequelas 
motoras de paralisias faciais periféricas. METODOLOGIA: Aplicação de questionário de qualidade de vida antes e após o tratamento de harmonização 
da face, com documentação por eletroneuromiografia facial. Após identificação dos músculos afetados pela paralisia facial, será realizada programação 
de aplicação de toxina botulínica, visando reduzir a hipercinesia da hemiface contralateral, garantindo maior harmonização da face dos pacientes 
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RESUMO
O envelhecimento populacional é um fato marcante da transição demográfica. Esse fenômeno, observado em países desenvolvidos, assume 
importância em países em desenvolvimento como o Brasil. As infecções de corrente sanguínea nos idosos representam um percentual importante 
destas infecções na população em geral. As infecções nos idosos são de difícil diagnostico e um desafio terapêutico devido às apresentações atípicas e 
comorbidades associadas.  O conhecimento destas características, pelos futuros médicos, é fundamental para adoção de medidas preventivas e 
terapêuticas para o cuidado adequado dessa população. Trata-se de um estudo transversal, qualitativo, com aplicação de questionário fechado, 
construído especificamente para mensurar o grau de conhecimento em relação as infecções de corrente sanguínea em pacientes idosos, dos alunos de 
medicina do 1º, 8º, 12º períodos da Universidade Estácio de Sá, unidade Rio de Janeiro. Será a avaliado conhecimento dos alunos da Universidade 
Estácio de Sá (UNESA) através de questionário fechado. Os dados serão coletados em ficha específica armazenados na plataforma digital Magpi® 
Advanced Mobile Data Collection (Washington, DC, USA). As variáveis são tricotômicas: Sim, Não e Não tenho conhecimento para responder. 
Posteriormente, as informações serão categorizadas por meio de sistema de codificação e analisadas por meio do programa EPI-INFO (CDC). Análise 
estatística será realizada através do EPI-INFO software (CDC). Será considerado idoso: critério da OMS que é estabelecido conforme o nível 
socioeconômico de cada nação. Em países em desenvolvimento, é considerado idoso aquele que tem 60 ou mais anos de idade. Para adultos, será 
seguido o critério do estatuto do idoso (Lei nº 10.741 de 01 de outubro de 2003) que agrupa categoria adulto o número de habitantes com idade entre 
18 a 59 anos de idade.Serão excluídos os questionários sem dados suficientes para análise estatísticas. Serão considerados significativos os valores de p 
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Título: AVALIAÇÃO DO PERFIL POSTURAL DE ESTUDANTES DO 1º PERÍODO NO CURSO DE MEDICINA DE UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA NA CIDADE DO 
RIO DE JANEIRO

Docente orientador: Jorge Luiz Alves Pereira

RESUMO
As alterações posturais são problemas que atingem uma grande parte dos estudantes, cerca de 60% apresenta algum desconforto musculoesquelético. 
Desta forma ocasionando danos que podem persistir por toda vida se não tratado de forma correta. Alguns desses problemas são próprios do 
desenvolvimento postural normal; entretanto, a maior parte deles está relacionada com o comportamento postural durante a fase escolar, 
principalmente os de nível superior. Durante esses períodos os alunos permanecem sentados por um longo tempo, utilizando as carteiras da instituição 
de forma inadequada e transportam o material escolar, que, na maioria das vezes, apresenta excesso de carga. Objetivos: Detectar as possíveis 
alterações posturais em estudantes de medicina recém ingressados em uma universidade privada localizada na cidade do Rio de Janeiro, e uma vez 
detectada tais alterações, realizar a adequada orientação para a sua correção. Metodologia: Esse projeto encontra-se submetido ao sistema CEP-
CONEP aguardando aprovação ética. Trata-se de um estudo descritivo, transversal (1ª etapa) e longitudinal (2ª etapa), realizado em diferentes etapas 
durante o segundo semestre do corrente ano e a amostra deverá ser composta por no mínimo 50 alunos do sexo feminino e outros 50 alunos do sexo 
masculino. A avaliação postural será realizada através de protocolo específico e os estudantes serão observados na posição ortostática, em vista 
anterior, posterior e perfil. Sendo analisadas as seguintes estruturas: cabeça, ombro, colunas cervical, torácica e lombar, pelve e membros inferiores. 
Os dados quantitativos coletados serão agrupados em um banco de dados, utilizando-se do programa Microsoft Office Excel (2013) e a normalidade 
dos dados será investigada através do teste de Kolmogorov-Smirnov. Para comparar a avaliação dos indivíduos, serão utilizados os testes de Wilcoxon, 
o teste t de Student e o teste t pareado (para as amostras com o intuito de analisar o mesmo conjunto de itens que serão medidos sob duas condições 
diferentes), conforme a normalização da variável. O programa estatístico utilizado será o GraphPad Software v.8.0.1, San Diego, CA – USA, com o nível 
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RESUMO
O aprimoramento crescente das modernas tecnologias aplicadas ao sequenciamento de ácidos nucleicos vem permitindo uma revolução em diversas 
áreas da pesquisa biomédica. De fato, já pode ser observado um aumento vertiginoso dos dados de sequenciamento em larga escala de amostras 
coletadas de pessoas saudáveis ou de indivíduos que apresentam algum tipo de processo patológico. Nesse contexto, ressalte-se as abordagens para o 
entendimento do sistema imune e suas implicações nos mecanismos de proteção e de geração de doença. Nos últimos anos, o número de 
experimentos que utilizam métodos de análise de transcriptoma de alto rendimento realizados com amostras de pacientes com doenças de base 
imunopatológica tem crescido de forma progressiva. Por outro lado, não ocorreu desenvolvimento concomitante de plataformas, ou base de dados 
secundária, visando à organização e disponibilização do conteúdo desses estudos. Esse achado está em claro contraste ao observado com os dados de 
transcriptomas realizados a partir de amostras de pacientes com câncer. Assim, o presente projeto propõe a exploração de dados públicos 
disponibilizados em bancos primários com o intuito de impulsionar o avanço da imunologia de sistemas. Através da análise de transcriptomas 
realizados a partir de amostras de pacientes com doenças de base imunopatológica, buscaremos identificar genes diferencialmente expressos e redes 
de co-expressão gênica potencialmente relacionados com padrões de alterações de funções celulares no sistema imune em condições 
imunopatológicas. Além disso, buscaremos o desenvolvimento de uma base de dados secundária para facilitar o acesso aos estudos de transcrição 
gênica realizados com amostras de pacientes portadores de disfunções do sistema imune. Os estudos aqui propostos, que unem a exploração de dados 
de transcriptoma e uma abordagem de imunologia de sistemas, acreditamos que novos dados científicos serão gerados para a melhor compreensão de 
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RESUMO
Os conteúdos fisiológicos relacionados aos sistemas orgânicos humanos são extensos e complexos. Uma das estratégias para favorecer a aprendizagem 
é a utilização de casos clínicos, que estimulam os alunos à investigação e à contextualização dos conteúdos teóricos, relacionando-os à prática clínica o 
que promoverá o desenvolvendo do raciocínio clínico dos acadêmicos. Para o favorecimento da aprendizagem é essencial a leitura e a escrita. Assim, 
este projeto visa estimular estas duas importantes competências, além de gerar a construção de um valioso material pedagógico. O objetivo inicial é 
estimular e instrumentalizar o acadêmico do curso de Medicina a aprimorar a leitura crítica de artigos científicos e livros, visando à construção de casos 
clínicos relacionados à fisiologia humana. Tais acadêmicos aprimorarão também a capacidade de escrita e a compilação e criação de casos clínicos com 
respostas, visando à consolidação da aprendizagem e a futura publicação destes casos junto às editoras da área da saúde, gerando uma produção 
acadêmica para os alunos envolvidos neste projeto. A construção deste material didático visa que o mesmo seja utilizado pelos estudantes do curso de 
Medicina, especialmente para a disciplina Sistemas Orgânicos Integrados III – M3, não somente do campus Presidente Vargas e, quiçá, após publicação, 
ser uma fonte de estudo para outros estudantes da área da saúde. Este Projeto visa à elaboração de casos clínicos relativos aos sistemas endócrino e 
reprodutor e é subdividido em quatro fases: 1. definição dos principais tópicos relacionados aos sistemas orgânicos que terão a idealização de casos 
clínicos; 2. pesquisa e idealização dos casos clínicos (ilustrados, com respostas e devidamente referendados); 3. revisão, correção e formatação dos 
casos clínicos; e 4. registro e submissão do material produzido visando publicação. Foram selecionados dois acadêmicos de medicina para a execução 
deste projeto e cada aluno ficará responsável por um dos sistemas orgânicos: endócrino ou reprodutor. Estes sistemas foram escolhidos por 
apresentarem assuntos correlatos e devido ao fato de terem extrema importância para a disciplina Sistemas Orgânicos Integrados III. Os materiais 
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Título: COMO ESTÁ A PREVENÇÃO DE RAIVA ENTRE OS TRABALHADORES DE LOJAS QUE ATENDEM ANIMAIS DOMÉSTICOS (PETSHOPS) EM 2 
BAIRROS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO? UMA AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PROFILÁTICOS PRÉ E PÓS 
EXPOSIÇÃO PARA EVITAR A TRANSMIS

Docente orientador: Karis Maria de Pinho Rodrigues

RESUMO
A raiva é uma zoonose causada por um vírus da família dos Lyssavirus, transmitida ao homem pelo contato com saliva de mamíferos através de 
mordeduras, arranhaduras, ou exposição de pele não íntegra ou mucosas. A doença humana se caracteriza por uma encefalite progressiva e 
praticamente 100% letal. Atualmente a maioria de casos de raiva em cães e gatos que ocorrem no Brasil se devem a variantes de vírus que ocorrem em 
morcegos (variante 3), fazendo parte do ciclo silvestre, atingindo animais domésticos apenas acidentalmente. Esse dado demonstra a importância dos 
animais domésticos como transmissores secundários da raiva e a relevância da raiva transmitida por animais silvestres, que passa a merecer atenção, 
consistindo em grande desafio para a vigilância e controle, em virtude da complexidade epidemiológica dos ciclos silvestres. A raiva humana pode ser 
prevenida através do controle da transmissão urbana e também se evitando o contato com animais silvestres ou em situações nas quais a doença não 
é controlada. Após a exposição, a profilaxia inclui cuidado adequado da lesão (lavagem com água e sabão), vacinação anti-rábica, além de imunização 
passiva com imunoglobulina antirábica humana ou equina. Indivíduos que tenham recebido imunização pré-exposição, caso se exponham, devem 
receber uma ou duas doses de vacina como reforço, não sendo necessária aplicação de imunização passiva. Indivíduos com maior risco de exposição 
como os que trabalham com o vírus em laboratório, ou aqueles expostos frequentemente a mamíferos, como biólogos, veterinários e trabalhadores de 
lojas de animais, devem receber profilaxia pré-exposição.  A indicação de profilaxia pré-exposição se estende à viajantes, dependendo da idade, 
duração da viagem, tipo de atividade planejada, endemicidade da doença e a facilidade de acesso a atendimento médico adequado no país de destino, 
principalmente em relação à escassez de vacina e/ou imunoglobulina anti-rábicas. Para profilaxia pré-exposição, devem ser aplicadas 3 doses de 
vacinas de cultivo celular, com intervalo de 0, 7, 28 dias (por via intra-dérmica ou intra-muscular).  O esquema pode ser acelerado com aplicação da 3a 
dose no 21º dia.  A vacinação pré-exposição simplifica a conduta em caso de acidente, não havendo necessidade de utilização de imunização passiva, 
além de garantir resposta imune secundária mais rápida, no caso da vacinação pós exposição.  Em 2018, a Organização Mundial de Saúde propôs a 
redução para duas doses, no dia 0 e dia 7, o esquema de profilaxia pré-exposição. Não existem estudos avaliando a cobertura vacinal de veterinários e 
de trabalhadores de lojas que prestam atendimento a animais domésticos (petshops). A ocorrência recente de um caso de raiva em Recife – PE, 
ocasionado por acidente com um gato doméstico, atendido em um estabelecimento dessa natureza, associado ao fato de que a escassez de 
imunoglobulina e soro antirrábicos tem sido frequente no Brasil, torna fundamental que se oriente esse grupo com relação às medidas de prevenção 
de raiva, particularmente com relação à vacinação pré-exposição.  Embora a cidade do Rio de Janeiro seja considerada livre da transmissão da doença 
no seu ciclo urbano, a ocorrência do vírus em morcegos não hematófagos pode representar um risco acidental para os animais domésticos, atingindo o 
ser humano em contato com algum desses animais infectados, como possivelmente ocorreu com a paciente de Recife. Dessa forma, nosso trabalho 
visa não apenas fazer um diagnóstico da situação de vacinação dos trabalhadores desse grupo, mas também fornecer orientações e encaminhamento 

E-mail: karis.maria@globo.com

Aluno: Larissa Coquito Ribeiro Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Eduardo da Rocha Favre Drummond Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Gabriela Queiroz Amorelli Gonzaga Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Anna Carolina Couto Santos Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Título: DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMAS DIGITAIS DIDÁTICAS NO APRENDIZADO DA IMUNOLOGIA.

Docente orientador: Aline Cristina Brando Lima Simões

RESUMO
O desenvolvimento de novas metodologias de ensino são necessárias para o atendimento das necessidades do aluno, como ser único e singular, que 
recorre a diferentes estratégias de aprendizagem e exibe múltiplas habilidades ao resolver problemas, ao tempo em que, amplia o arsenal didático-
pedagógico do professor que passa a contar com ferramentas de maior atração dos estudantes para os conteúdos abordados com vistas a melhoria do 
aprendizado. Estudos demonstram que jogos educativos são instrumentos pedagógicos capazes de promover o aprendizado de forma lúdica e 
interessante, munindo os profissionais com ferramentas atuais e eficientes, promovendo junto aos alunos ganhos significativos na relação ensino 
aprendizagem. A tecnologia e os jogos se tornam assim, recursos favoráveis para o ensino e aprendizagem, pois quanto maiores forem às 
possibilidades tecnológicas conduzidas para dentro da sala de aula, maior será a participação e o envolvimento dos alunos e professores no processo 
de aprendizagem. Os jogos eletrônicos fazem parte da cultura digital, uma forte influenciadora e formadora social, devido à sua influência no contexto 
contemporâneo, cabendo aos educadores analisá-la com atenção, importância e cuidado merecidos, pois ela produz efeitos e transforma as formas de 
interagirmos com/no mundo em todas as dimensões da vida cotidiana, projetando-se no processo de virtualização individual do sujeito. Nesta 
perspectiva, a utilização de diferentes jogos educativos dentro da sala de aula pode ser um meio poderoso para proporcionar uma aprendizagem mais 
eficaz.  Aliado a isso, a pesquisa procurará utilizar o horário da monitoria para oferecer aos alunos com dúvidas uma nova forma de contato com o 
conteúdo através da utilização de uma plataforma digital direcionada  O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um aplicativo 
(software) educacional, como apoio para a monitoria de Imunologia nas disciplinas de Imunologia básica e Imunologia Médica do curso de Medicina da 
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Título: DESIGUALDADES SOCIAIS EM SAÚDE E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA

Docente orientador: Mariana dos Passos Ribeiro Pinto Basilio de Oliv

RESUMO
As desigualdades sociais podem ser resultantes da desigualdade da distribuição de recursos e das relações sociais e de poder estabelecidas entre seus 
diversos estratos da sociedade. Embora em países com maior desenvolvimento sócio- econômico a transição epidemiológica, marcada por uma 
diminuição expressiva na ocorrência de doenças infecciosas e aumento expressivo da ocorrência de doenças crônicas, esteja bem definida, no Brasil e 
em outros países da América Latina o fenômeno acontece de forma singular. Nestes países prepondera o perfil epidemiológico de tripla carga de 
doenças, em que se sobrepõem altas incidência e prevalência de doenças infecciosas, uma carga importante de causas externas e uma marcante 
presença das condições crônicas. Essas doenças atingem indivíduos de todas as camadas socioeconômicas e, de forma mais intensa, aqueles 
pertencentes a grupos vulneráveis, como os de baixa escolaridade e renda. A distribuição da ocorrência destes agravos, portanto,  não é uniforme em 
todos os grupos sociais e parece modificada pelas desigualdades sociais, criando assim uma relação direta entre vulnerabilidade social e 
vulnerabilidade para a ocorrência de agravos à saúde.  O entendimento de como as diferenças demográficas e sócio- econômicas interferem na 
ocorrência dos agravos à saúde pode contribuir para a elaboração de políticas de saúde que privilegiem as ações de promoção e proteção à saúde para 
os grupos de maior vulnerabilidade, atendendo com isto ao princípio de equidade. Neste sentido o objetivo deste estudo é investigar a partir da revisão 
de literatura quais são as principiais variáveis demográficas e sociais associadas ao desenvolvimento das desigualdades sociais em saúde, marcada pela 
magnitude diferenciada de ocorrência de agravos entre diferentes grupos sociais. Para tanto serão investigadas a ocorrência na população brasileira, 
considerando a variação segundo raça/cor, sexo e classe sócio- econômica, de morbidade e mortalidade por doenças infecciosas (tuberculose, 
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RESUMO
Neisseria meningitidis é uma bactéria classificada como diplococo gram-negativo, aeróbico ou anaeróbico facultativo. Este microrganismo infecta 
exclusivamente humanos e é transmitido através de gotículas de saliva por contato direto. 1. A colonização da orofaringe é pré-requisito e, portanto, 
principal fator de risco para o desenvolvimento de infecção sistêmica. As únicas exceções são casos raros nos quais a N. meningitidis é inoculada de 
forma parenteral em laboratório ou na prática clínica. Os meningococos podem ser classificados em 12 sorogrupos capsulares; oito desses sorogrupos 
são geralmente associados a infecções em humanos (A, B, C, X, Y, Z, W135 e L). O desenvolvimento de infecção e, consequentemente, doença 
meningocócica (DM) depende de uma constelação de fatores de virulência e condições próprias do hospedeiro; 2. A primeira descrição de DM foi feita 
em 1805 após uma epidemia de meningite em Genebra, entretanto, o patógeno responsável por essa doença só foi isolado no líquido 
cefalorraquidiano de um paciente infectado em 1882. Ademais, somente em 1890 foi estabelecido que o microrganismo poderia colonizar a 
nasofaringe de indivíduos saudáveis; 3. Diante dos dados obtidos em relação a prevalência do estado de portador, é possível concluir que o mesmo é 
dependente do indivíduo. Essa prevalência é baixa nos primeiros anos de vida, aumentando com o decorrer do tempo, e encontrando seu ápice na 
faixa etária entre 20 aos 24 anos (10% a 35%); 4-7. O estado de portador pode ser crônico, intermitente ou transitório; 8. A taxa de portadores sadios 
ao redor do globo em contexto não epidêmico é estimada em cerca de 10%; 9. De uma forma geral, a doença meningocócica é considerada uma 
doença endêmica, de modo que um determinado número de casos é esperado ao longo do ano, podendo, ocasionalmente, ocorrer surtos e epidemias; 
10. Durante surtos e epidemias a taxa de colonização pode alcançar 40% ou até mais e a relação entre o número de indivíduos portadores sadios e os 
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RESUMO
Doenças desmielinizantes (DDS) caracterizam-se por inflamação e destruição seletiva da mielina do sistema nervoso central (SNC). O sistema nervoso 
periférico (SNP) é poupado, e a maioria dos pacientes não tem evidência de doença sistêmica associada, sendo a esclerose múltipla (EM) a mais 
prevalente dentre elas.  As doenças desmielinizantes inflamatórias idiopáticas do sistema nervoso central (DDIISNC) são a principal causa de 
incapacidade não traumática em pacientes jovens no mundo. A Esclerose múltipla é a mais freqüente DDIISNC, que atinge indivíduos entre a segunda e 
quarta décadas de vida, sendo responsável por incapacitação para o trabalho justamente em sua fase economicamente mais produtiva. A forma clínica 
em surtos e remissões ocorre em 70% dos casos, podendo evoluir de uma forma benigna caracterizada por leve incapacidade em um prazo de dez anos 
de doença, ou com progressão secundária marcada por incapacidade grave, em especial da marcha. A prevalência de EM no RJ é de 5/100.000 
habitantes, e boa parte dos casos é atendido e acompanhado na Policlinica Ronaldo Gazolla – Universidade Estácio de Sá. Prognóstico continua sendo 
um dos maiores desafios em relação a tais patologias, tanto para o paciente quanto para as equipes de saúde envolvidas, a despeito dos consideráveis 
esforços concentrados ao longo de décadas na sua descrição e nos potenciais fatores que o influenciam. Conhecer as características clinicas e 
demográficas de uma coorte de pacientes, fatores os quais  influenciam na progressão da doença, e então interferir na sua história natural, através de 
tratamento precoce e eficiente, aplicação de técnicas de reabilitação, mudança de hábitos de vida e esclarecimento familiar entre outros, torna-se 
deveras importante a fim de reduzir incapacidades, trazer um impacto positivo na qualidade de vida dos pacientes e minimizar custos. Será realizado 
um estudo do tipo observacional analítico longitudinal retrospectivo, onde os prontuários dos pacientes da Policlínica Ronaldo Gazolla - UNESA (LAPA-
RJ) serão revisados, com objetivo de descrever a ocorrencia das doenças desmielinizante inflamatória idiopática do sistema nervoso central, bem como 
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Título: EFEITO ANESTÉSICO DA OXIBUPROCAINA A 0,4%: ENSAIO CLÍNICO COMPARATIVO ENTRE A INSTILAÇÃO DE GOTAS EM OLHOS ABERTOS E 
VAPORIZAÇÃO EM OLHOS FECHADOS

Docente orientador: Arlindo José Freire Portes

RESUMO
Objetivos: Comparar a eficácia anestésica corneana   do cloridrato de oxibuprocaina a 0,4%  por vaporização em olho fechado e em relação a instilação 
de gota em olho aberto em indivíduos  que irão realizar exame de  tonometria de aplanação. Avaliar o nível de dificuldade e a praticidade entre os 
métodos de administração. Métodos: Ensaio clínico controlado, randomizado, pareado e mascarado a ser realizado entre março e junho de 2019, 
envolvendo 100 olhos de 50 pacientes na Policlínica Ronaldo Gazolla - RJ, sem doenças oculares ou sistêmicas que comprometam a sensibilidade 
corneana. Será instilada 1 gota de cloiridrato de oxibuprocaina a 0,4% em um olho aberto e aplicação de vaporizador do mesmo colírio no olho 
contralateral que estará fechado. A sensibilidade corneana será medida com estesiômetro corneano antes da aplicação,1, 5, 10 e 15 minutos após. O 
colírio foi aplicado em um dos olhos, sempre da mesma forma e do seguinte modo: O paciente foi instruído a direcionar a cabeça para traz, fazendo a 
extensão do pescoço e olhando para cima. A sua pálpebra inferior era tracionada levemente expondo o fundo de saco conjuntival inferior. Em seguida, 
01 gota de colírio foi instilada no fundo de saco inferior por um dos autores.
A vaporização será feita no olho onde não foi aplicado o colírio, do seguinte modo: o paciente foi instruído a permanecer sentado, olhando para frente 

e em seguida o examinador posicionará o frasco de forma que o orifício do vaporizador fique em frente dos cílios a aproximadamente 2 cm de 
distância do centro da margem palpebral, a droga será vaporizada somente uma vez com as pálpebras fechadas. Todo este processo será feito com 
destreza e rapidez. Os pacientes serão instruídos a manter o olho vaporizado fechado até 10 segundos da instilação da gota ou vaporizador. O frasco 
utilizado será de plástico  e estará disponível para uso comercial de antisséptico denominado de Timeolate®. O antisséptico será retirado do frasco, o 
frasco será lavado abundantemente com água destilada e depois preenchido pelo cloridrato de oxibuprocaina a 0c4% de forma estéril. Cada 
vaporização a cerca de 2 cm de distância libera uma quantidade de cerca de 1,2 gotas de colírio para cada aplicação em uma área circular de 4 cmm de 
diâmetro.
  No final dos 15 minutos, após a última medida da sensibilidade corneana, caso o paciente se queixasse de desconforto ocular, ele era submetido a 
exame biomicroscópico, para descartar qualquer alteração corneana. As   pálpebras   foram examinados ectoscopicamente, para descartar alguma 
sensibilidade na área de dispersão do vaporizador. O processo de instilação ou vaporização foi acompanhado por um dos autores que mediu o tempo 
que o examinador levava em cada olho para pegar o colírio ou o vaporizado em cima de uma mesa, aplicá-lo no olho e depois retorná-lo para posição 
inicial. O processo de instilação ou vaporização será observado quanto a sua adequação técnica. Após o processo será perguntado ao paciente, 
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RESUMO
A encefalopatia hepática (EH) é uma complicação da cirrose que cursa com alterações comportamentais, cognitivas e motoras. Pacientes cirróticos 
ainda que assintomáticos podem apresentar alterações subclínicas da função neurocognitiva, denominada encefalopatia hepática mínima (EHM), que 
acomete 20-80% destes pacientes e se associa a maior risco de quedas da própria altura, evolução para EH clinicamente evidente e mortalidade. A 
história natural da EHM, bem como a incidencia de EHM em pacientes sem alterações da função neurocgnitiva, são em grande parte desconhecidos. O 
diagnóstico da EHM se baseia na combinação de dois testes neuropsicométricos, PHES e a frequência crítica de Flicker (CFF). A identificação dos 
pacientes com EHM é de fundamental importância pela sua relevância prognóstica, e pela possibilidade de melhora da função neurocognitiva com 
tratamento com antibióticos e dissacarídeos não absorvíveis. A infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) é a causa mais frequente de cirrose e se associa 
a diversas alterações da função cerebral. O uso de antivirais de ação direta (DAA´s) permitiu o tratamento de pacientes com cirrose descompensada e 
hipertensão portal, com melhora da função hepática. Entretanto, há pouca informação sobre os efeitos do tratamento com DAA´s sobre a EHM. A 
doença hepática gordurose não alcoólica (DHGNA) é uma causa emergente de doença hepática crônica e cirrose, habitualmente associada a síndrome 
metabólica e suas doenças associadas, como diabetes mellitus. Estudos iniciais mostram a frequencia e morbidade das complicações da cirrose, como 
ascite e hemorragia digestiva alta avricosa, são comparáveis entre os pacienets com HCV e e DHGNA. Entretanto, não há estudos que comparem a 
frequencia e a história natural da EHM entre estes dois grupos de pacientes. Objetivo: Avaliar a presença de EHM em pacientes com infecção pelo HCV 
tratados com DAA´s antes e após a erradicação viral; comprara a prevalência e incidencia de EHM deste grupo com a de pacientes com DHGNA. O 
diagnóstico de EHM será estabelecido por alterações do PHES (valores < 2x desvio padrão da média da população normal ) e/ou do CFF (média de 
valores <39 MHz). Material e métodos: estudo prospectivo com inclusão de pacientes cirróticos consecutivos, divididos em 3 grupos: cirróticos por VHC 
tratados com DAA´s (grupo 1); cirróticos por doença hepática gordurosa não alcóolica (DGHNA); indivíduos saudáveis. Os pacientes tratados para 
hepatite C serão avaliados antes, 3 e 6 meses após o tratamento. Os cirróticos por DGHNA terão duas avaliações com intervalo de um ano, para 
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Título: FUNÇÃO CARDIOPULMONAR E QUALIDADE DE VIDA EM PESSOAS COM SEQUELA DE TUBERCULOSE PULMONAR

Docente orientador: Diego de Faria Magalhães Torres

RESUMO
A tuberculose (TB) é uma das doenças mais antigas descritas na história da humanidade, de origem bacteriana, causada pelo Mycobacterium 
tuberculosis, acomete mais frequentemente os pulmões, sendo denominada de tuberculose pulmonar (TBP) e é considerada uma importante causa de 
morte em todo o mundo. Quando tratada, a tuberculose pulmonar possui grande potencial de cura, entretanto, casos não tratados atingem grandes 
índices de mortalidade - 50 a 65% dos casos em cinco anos. O Brasil está entre os 20 países com maior número de casos de TB no mundo, tendo sido 
notificados 86.858 casos em 2017, com mortalidade de 5,1 mil casos. A TBP frequentemente apresenta sequelas pulmonares caracterizadas por 
obstrução e/ou restrição funcional, predispondo o indivíduo à diminuição da tolerância ao exercício e piora da qualidade de vida. Este trabalho 
justifica-se pela necessidade de consolidar o conhecimento científico relacionado aos prejuízos na qualidade de vida em pessoas com sequelas TBP. 
Portanto, o objetivo deste projeto de pesquisa é avaliar a qualidade de vida em pessoas com TBP. SerA realizado um estudo transversal, estimando-se 
60 pacientes, os quais tendo aprovados pelos critérios de inclusão participarão de entrevistas com questionários estruturados para medir o estado 
mental, a percepção de sintomas respiratórios e a qualidade de vida. O projeto correrá nas dependências do Hospital Universitário Clementino Fraga 
Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especificamente nos ambulatórios e enfermarias do Instituto de Doenças do Tórax. Com mínimo custo 
para o desenvolvimento da pesquisa esperamos contribuir para que a partir dos resultados apresentados, possa-se auxiliar a tomada de decisões 
clínicas e terapêuticas relacionadas ao cuidado de pessoas com sequela de tuberculose e direcionar maior atenção para os efeitos das sequelas 
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RESUMO
O interesse desta pesquisa nasceu pelos alunos envolvidos no projeto quando entraram na Universidade e pesquisaram sobre este tema no Seminário 
Integrado I sob a tutoria da Professora responsável pela pesquisa. Os artigos científicos sobre este tema mostram a necessidade de trabalhos que 
debatam o conceito de qualidade de vida e suas relações com fatores cotidianos dos alunos. Poucas publicações propõem soluções para a reduzida 
qualidade de vida, sendo esperado, portanto, que este seja um objetivo natural dos próximos estudos sobre o tema. A Promoção da Saúde é o eixo 
temático do Seminário Integrado I do curso de Medicina como tema transversal. Este projeto foi desenhado a partir da entrada dos alunos autores 
deste projeto como uma preocupação com a carga exaustiva de estudo no primeiro semestre. O objeto de estudo se delineou sobre a vida do 
estudante de Medicina e os determinantes sociais do processo saúde-doença. Com o ingresso no curso de medicina o estudante enfrenta uma carga 
horária por vezes exaustiva, e que pode ocasionar um decréscimo de atividade física e de lazer, sendo estes fatores, entre outros, predisponentes da 
depressão. Para a coleta de dados serão aplicados dois questionários em 100 estudantes do segundo período, um constará de uma AUTO-AVALIAÇÃO 
DE QUALIDADE DE VIDA e, seguido da aplicação do questionário WHOQOL – ABREVIADO. Ambos já foram validados e referenciados nas bibliografias 
consultadas. Os resultados serão interpretados no sentido positivo, fazendo-se a inversão dos valores da escala Likert para aquelas afirmações com 
sentido negativo para uma boa qualidade de vida. Desta forma de cada item será analisado em porcentagem que poderá chegar ao total de 100% de 
qualidade (positiva). A pesquisa iniciará após a aprovação na Comissão de Ética em Pesquisa da IES. Acredita-se que esta será uma oportunidade de 
discutir na formação Médica inicial numa nova perspectiva sobre a visão do aluno acerca da sua qualidade de vida, sendo ser imperativo e urgente a 
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RESUMO
A falência hepática (FH) pode ocorrer devido à extensa lesão hepática, a qual pode ser induzida por diferentes etiologias, dentre elas, vírus e respostas 
autoimunes.  A extensa lesão do parênquima hepático pode desenvolver-se como falência hepática fulminante (FHF), quando nenhuma doença 
preexistente é detectada; hepatite crônica reagudizada, que combina uma deterioração aguda na função hepática, na presença de doença crônica, 
previamente diagnosticada ou não; doença crônica hepática descompensada preexistente, em fase terminal. Muitos casos de doenças hepáticas têm o 
diagnóstico inicial como FHF. No entanto, quando se faz um diagnóstico mais preciso, constata-se que boa parte desses casos está associada com uma 
lesão hepática prévia, muitas vezes não detectada anteriormente. Diversos fatores são descritos na literatura, por desencadear agravamento da lesão 
hepática, em pacientes com lesão hepática anterior. Entre esses fatores, se podem citar as infecções virais agudas, em pacientes com infecções 
latentes por herpervírus, ou mesmo em casos de doenças autoimunes, exacerbadas por infecções virais. Independente da forma de evolução, um 
quadro de falência hepática muitas vezes é acompanhado de falência múltipla de órgãos, condição que pode estar associada às infecções sistêmicas, 
devido ao não funcionamento do fígado como barreira aos antígenos originados do intestino. O objetivo principal do presente estudo é investigar os 
aspectos clínicos e laboratoriais associados com falência múltipla de órgãos (FMO) e sua correlação com casos de falência hepática fulminante ou casos 
de hepatite crônica reagudizada, por meio da análise dos prontuários, além de verificar a associação da FMO com o desfecho clínico desses pacientes. 
Serão analisados os prontuários dos pacientes com quadro de FH. Os dados desses prontuários estão armazenados no setor de arquivos médicos do 
Hospital Federal de Bonsucesso e no Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico em Virologia (LADTV), ambos no Município do Rio de Janeiro. O 
protocolo da pesquisa foi aprovado Comitê de Ética em Pesquisa da Fiocruz (CEP) (protocolo 222/03). Todas as informações serão mantidas em sigilo, 
sob os princípios da ética em pesquisas com seres humanos. Os dados obtidos serão transferidos para o programa de análise GraphPad Prism 8. Os 
resultados do estudo serão apresentados em eventos científicos e posteriormente submetidos a um periódico para publicação.
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Título: LITERATURA E MEDICINA: JOSÉ SARAMAGO NA GRADUAÇÃO MÉDICA

Docente orientador: Luciana De Paula Lima Schmidt De Andrade

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. Percebe-se, porém, que existe uma dificuldade em que essas matérias se integrem no currículo médico de forma sistêmica e que não 
permaneçam como matérias isoladas e periféricas. Para isso, são necessárias tentativas que tornem a inclusão das humanidades um tema relevante 
para alunos e professores na formação médica. Essa inclusão pode ser realizada a partir da literatura. O grupo Humanidades, Medicina e Arte tem-se 
empenhado desde 2012 na introdução da literatura para os alunos e também na produção de material lúdico que possa ser relacionado às aulas no 
Curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá (UNESA). Com esse trabalho foi possível apresentar propostas à coordenação do curso que 
culminaram na inclusão de disciplinas eletivas envolvendo humanidades no novo currículo. Recentemente o grupo lançou o projeto inter-cursos “Um 
livro, várias medicinas” e através dele, alunos dos cursos de medicina da UNESA, Faculdade Souza Marques, Universidade do Estado do Rio de Janeiro e 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, leram “Ensaio sobre a Cegueira” e vem agora promovendo encontros de discussão deste livro entre os 
estudantes dessas instituições. O projeto aqui apresentado visa a leitura de dois livros de José Saramago, “As Intermitências da Morte” e “Ensaio sobre 
a cegueira”, por alunos de iniciação científica, que a partir daí deverão selecionar trechos e indicar sua utilização em aulas de disciplinas do curso 
contribuindo para a utilização de novas metodologias de ensino. O projeto está inserido nas atividades do grupo Humanidades, Medicina e Arte e dá 
continuidade a outros projetos de iniciação científica já desenvolvidos por este grupo a saber: “Construindo narrativas médicas de jovens submetidos a 
cirurgia cardíaca de troca valvar” (Professora Fátima C.M. Geovanini, ciclo 2016-17), ”Sobre a inominável dor do luto: construindo narrativas médicas 
com mães e pais que vivenciaram a perda de um filho em ambiente hospitalar”  (Professora Fátima C.M. Geovanini, ciclo 2017-18), “Humanidades, 
Medicina e Arte: integração ao currículo médico” (Professora Ana Luisa R. Mallet, ciclo 2017-18), “Produção de material didático lúdico em temas 
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RESUMO
Frente a um cenário de múltiplos desafios na formação médica, constatamos que mudanças nos programas acadêmicos educacionais são necessárias e 
estratégicas para aprimorar e consolidar as competências designadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, publicadas em 2001 e atualizadas em 
2014 e pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes. Sabendo que os objetivos da qualificação e da adequação do perfil dos 
profissionais médicos vão ao encontro das necessidades sociais em saúde, observamos que a Universidade propõe e executa ações e programas com 
intuito de transpor as heranças do modelo educacional tradicional do currículo médico, falho em estimular o desenvolvimento de autonomia, a 
capacidade de análise e o raciocínio crítico. A partir da observação do cotidiano acadêmico dos estudantes, identificamos crescente busca orientação 
pedagógica  justamente por reconhecerem que o método de aprendizagem que implementam em seus estudos não favorece seu processo de 
aprendizagem. Mediante a esta problemática,  percebemos, em meio a constantes auto avaliações, os desafios da busca pela excelência do programa 
formativo e a necessidade de aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem a partir de metodologias ativas e significativas na educação médica 
visando colocar o foco do processo de ensino e de aprendizagem no estudante, envolvendo-o na aprendizagem por descobertas, investigação ou 
resolução de problemas e assim oferecer uma formação integral que facilite sua trajetória acadêmica.  A pesquisa visa através da discussão das 
metodologias ativas conhecer as demandas do estudante de medicina, incentivando a construir e compartilhar conhecimentos, estimulando em suas 
potencialidades e favorecendo suas habilidades cognitivas. Desse modo, a proposta se justifica no sentido de apresentar a comunidade acadêmica 
resultados e discussões referentes à implementação das metodologias ativas no ensino, de forma a compor um panorama da sua efetividade no 
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SEPSE EM PERÍODO GESTACIONAL

Docente orientador: Marcelo Gomes Granja

RESUMO
O desenvolvimento do sistema nervoso inicia-se em períodos embrionários, onde as mudanças mais dramáticas ocorrem durante a vida pré-natal. 
Outras alterações ocorrem após 2 anos de idade, e este processo de desenvolvimento se mantém contínuo durante a adolescência. O termo sepsis é 
usado para designar uma condição sistêmica de infecção e inflamação que está associada a alterações hemodinâmicas, resultando em disfunções 
orgânicas. A sepses materna pode prejudicar o desenvolvimento do sistema nervoso central e pode promover danos permanentes no comportamento 
de adolescentes e adultos. O objetivo da nossa investigação é avaliar o comprometimento sináptico, inflamatório e cognitivo, através de testes 
comportamentais, em machos e fêmeas de camundongos jovens e adultos submetidos a sepse durante o período gestacional. Para este objetivo, os 
camundongos no 14º dia embrionário foram submetidos a solução salina 0,9% (grupo salino) ou Klebsiella spp. (3X106UFC) em solução salina 
0,9%(grupo de sepse) através de instilação intratraqueal e tratadas com meropenem após 5h, 24h, 48h e 72h. Avaliamos as respostas nos filhotes aos 
2, 8, 30 e 60 dias após o nascimento. Nos resultados preliminares, mostram danos motores no grupo sepse em animais com2 e 8 dias de vida. Não 
encontramos diferença entre o grupo salina e sepse quando a ansiedade ou habilidades motoras foram avaliadas em camundongos machos e fêmeas 
com30 e 60 dias. O grupo sepse apresentou comprometimento de aprendizagem em machos, mas as fêmeas apresentaram comprometimento de 
aprendizagem em apenas 30 dias de idade. A memória espacial só foi afetada aos 60 dias em machos e fêmeas. O comportamento depressivo e o 
medo condicionamento foram observados em todas as idades e em ambos os sexos. Estes resultados indicam que a sepse intra-uterina pode afetar o 
desenvolvimento do sistema nervoso central e mediar o comprometimento cognitivo, sugerindo que a sepse maternal é outra possível causa de dano 
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Título: O ESTUDANTE DE MEDICINA FAZ ATIVIDADE FÍSICA REGULAR?

Docente orientador: Rodrigo Sattamini Pires e Albuquerque

RESUMO
A Universidade Estácio de Sá é a que possui maior quantidade de cursos de medicina do país. Em um momento em que as faculdades de medicina 
repensam seus currículos e formas de aprimorar seu processo de ensino-aprendizagem, conhecer a qualidade de vida do estudante e os fatores 
associados a uma boa ou má qualidade de vida no curso poderia orientar tais mudanças, no sentido de oferecer conteúdos de promoção da saúde, 
gestão de tempo e de relação humana, trabalhar a resiliência dos estudantes, garantir tempo livre para estudo ou atividades fora do curso, criar 
programas de apoio psicológico e de atividade física. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência da rotina acadêmica na prática de 
atividade física em graduandos de medicina. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, transversal e observacional. De natureza qualitativa, onde 
os estudantes de medicina voluntários da pesquisa serão submetidos a um questionário autoaplicativo. O estudo será realizado na sala de aula, no 
período de agosto de 2019 a novembro de 2019. A população do estudo será composta por estudantes do curso de medicina da Universidade Estácio 
de Sá (UNESA). Essa pesquisa será realizada na cidade do Rio de Janeiro no campus João Uchôa. O estudo será constituído com uma amostra esperada 
de 300 acadêmicos de Medicina, sendo distribuídos proporcionalmente entre os seis anos de graduação. Todos os participantes deste estudo 
receberão os esclarecimentos sobre o propósito da pesquisa e o termo de consentimento livre e esclarecido será aplicado, somente após esta etapa, os 
alunos que desejarem participar prosseguirão para a fase seguinte, com o autopreenchimento do questionário. Este estudo seguirá as orientações da 
Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde para experimentos com seres humanos. Também será submetido a análise pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da UNESA de acordo com a declaração de Helsinki para após a aprovação iniciarmos a pesquisa. Os Critérios de Inclusão serão: ser aluno 
regularmente matriculado, entre o 10 e o 120 período, do curso de graduação de medicina da UNESA; concordar com o termo de consentimento livre e 
esclarecido. Os critérios de exclusão serão: recusar-se a participar da pesquisa e preenchimento inadequado do questionário. O questionário será 
entregue aos sujeitos da pesquisa, que receberão então a orientação verbal de um pesquisador devidamente capacitado. As dúvidas serão sanadas no 
momento pelo aplicador. A participação será voluntária e não será estabelecido limite de tempo para preencher o instrumento aplicado. Será aplicado 
um questionário desenvolvido especificamente para este estudo com base na literatura existente. O mesmo abordará perguntas de identificação, 
dados antropométricos, histórico de saúde e questões relacionadas a prática de atividade física. As perguntas sobre as características gerais dos 
estudantes serão: iniciais do nome, sexo, idade, peso, altura, estado civil, dependentes, semestre que cursa e se realiza trabalho remunerado. Nosso 
questionário inclui apenas as iniciais do nome para evitar qualquer constrangimento de identificação do participante.  Na variável gênero, o indivíduo 
marcará dentre as opções masculino ou feminino. Com relação à idade, iremos pontuar os anos completos no momento da aplicação do questionário, 
bem como, o peso (em quilogramas) e a altura (em metros). Nestas duas últimas, não serão  utilizados nenhum meio de mensuração.  O índice de 
massa corporal será o adotado pela associação brasileira para o estudo da obesidade e da síndrome metabólica10 (Tabela 1). É definido como o peso 
do corpo em quilogramas dividido pela altura ao quadrado em metros. Os questionamentos sobre estado civil, dependentes, semestre que cursa e se 
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RESUMO
Ao entrarem na faculdade de Medicina, os alunos costumam possuir expectativas bastante idealizadas sobre o curso, decorrentes da idealização que a 
própria sociedade faz da Medicina e da profissão médica. Ao ingressarem na universidade, porém, esta idealização dá lugar a uma realidade mais dura 
do que aquela que haviam imaginado, devido ao alto grau de exigência, às pressões acadêmicas e à escassez de tempo que o curso lhes impõe. A 
substituição da idealização pela realidade representa um primeiro passo na direção da construção da identidade médica. A identidade médica envolve 
elementos subjetivos da vida universitária, indo muito além daquilo que o currículo formal compreende. Abrange, entre outras coisas, as relações 
estabelecidas ao longo da formação entre discentes e docentes. Quando estas relações são positivas, estudantes e professores tendem a desenvolver 
vínculos e identificações que favorecem a construção de uma identidade médica saudável. Quando, pelo contrário, as relações são frias, marcadas pelo 
autoritarismo e a excessiva hierarquização, a constituição da identidade profissional pode ser prejudicada. Este estudo tem o objetivo de compreender 
mais sobre as relações entre professores e alunos do curso de Medicina da UNESA, assim como identificar os impactos de tais relações na construção 
da identidade profissional do futuro médico formado por esta universidade. Trata-se de uma pesquisa qualitativa guiada pelo Método de Explicitação 
do Discurso Subjacente (MEDS), cujos dados serão coletados por meio de entrevistas individuais com alunos do curso de Medicina. A análise dos dados 
visará identificar conteúdos inconscientes nos discursos dos participantes entrevistados. Seus resultados poderão contribuir para que a UNESA ofereça 
uma graduação médica consistente no campo das humanidades, formando profissionais com uma identidade médica saudável e com um perfil de 
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Título: O PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DAS ADOLESCENTES E ADULTAS JOVENS QUE UTILIZAM CONTRACEPTIVO INJETÁVEL RELACIONANDO COM A 
OCORRÊNCIA DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS(IST), NA CLÍNICA DA FAMÍLIA ESTÁCIO DE SÁ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - 
BRASIL

Docente orientador: Ana Cristina Borges da Silva

RESUMO
A introdução de diferentes métodos contraceptivos reversíveis fornecidos pelo Sistema Único de Saúde é fonte de uma interminável discussão entre os 
profissionais da área. Muitos pesquisadores debatem sobre o incentivo aos jovens pelo uso dos contraceptivos, visto que o começo das relações 
sexuais se inicia mais cedo, por possuírem acesso aos métodos ofertados. É importante salientar que para evitar a gravidez precoce e não planejada, os 
órgãos de Saúde Pública precisam ter como foco as primeiras relações sexuais indicando métodos que não só evitem a gravidez, mas também as 
Infecções Sexualmente Transmissíveis(IST), pois sabe-se que a primeira relação sexual mostra as características que o jovem vai adotar para as relações 
subsequente. Por esse motivo o presente estudo está inserido na área de saúde de jovens adultas e adolescentes do sexo feminino entre 12-24 anos. O 
estudo tem como objetivo: Avaliar o perfil sociodemográfico de mulheres que frequentam a clínica da família Estácio de Sá no município do Rio de 
Janeiro e que fazem uso do método contraceptivo injetável, além de verificar a ocorrência de mudanças nos hábitos sexuais após o início do método, 
averiguando a existência (ou não) de alguma relação do método contraceptivo com a prevalência de infecções sexualmente transmissíveis(IST). A 
pesquisa tem um perfil quantitativo e retrospectivo. O estudo será realizado através da identificação e análise dos prontuários na clínica da família 
Estácio de Sá, com preenchimento de questionários com perguntas e respostas fechadas acerca dos hábitos sociais, relações sexuais e conhecimento 
sobre as ISTs das entrevistadas. Os questionários serão aplicados para cada jovem adulta (19-24 anos) e para cada adolescente do sexo feminino (12-18 
anos). Os dados serão planilhados e  a analise  dos resultados será feita a partir de tratamento estatístico com intervalo de confiança de 95% em testes 
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RESUMO
A Política Nacional de Atenção Básica/PNAB surge em 2006 e estabelece diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica através do 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Programa Saúde da Família – PSF – cuja expansão e transformação em Estratégia Saúde da Família –
ESF -  se consolida como prioritária para a reorganização da Atenção Primária no Brasil.  Como princípios gerais da Atenção Básica, a PNAB estabelece 
que efetivar a integralidade através, por exemplo, da “integração de ações programáticas e demanda espontânea” é um de seus fundamentos, e define 
como inerente ao trabalho das equipes de Atenção Básica a implementação e programação de atividades que sejam resolutivas à demanda 
espontânea, sendo atribuído a todos os profissionais o atendimento à essa demanda (PNAB, 2006).
Reafirmando a importância da Atenção Primária nas Redes de Saúde, o CONASS defende que uma rede de atenção à saúde RAS atende à população 
adscrita numa unidade de APS, ou seja, um grupo populacional que compartilha um território sanitário comum e cujas famílias são organizadas de 
acordo com os riscos sociais e sanitários. Diz ainda que conhecer essa população é um elemento básico para instituir uma gestão populacional, isto é, 
de acordo com as necessidades da população, se desvinculando da gestão com base na oferta, característica de gestões fragmentadas (CONASS, 2015).
A Atenção Primária é tida como porta de entrada aos serviços de saúde, e o acesso a esses serviços se dá através das necessidades de saúde da 
população, que se tornam demandas. A organização da demanda é um importante instrumento na garantia da integralidade, um dos princípios 
norteadores do SUS. Neste sentido, este estudo visa compreender como a demanda espontânea é organizada numa Unidade de Atenção Primária à luz 
das demandas, necessidades e manifestações dos usuários. O método a ser utilizado será feito através de uma revisão integrativa em bases de dados 
científicas e a técnica da observação participante. Espera-se ao final desta pesquisa discutir as formas de acolher a demanda espontânea e as diferentes 
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RESUMO
Ocupando o quarto lugar na lista de causas de morte por câncer em mulheres no Brasil, o câncer cérvico-uterino é uma das doenças crônico-
degenerativas mais temidas pelas mulheres. A historia natural do câncer de colo uterino revela que esta neoplasia maligna apresenta grande potencial 
de prevenc   o e cura por conta de sua lenta        o, passando por   rios     gios de     es intra-epiteliais    -cancerosas antes de chegar a forma 
invasiva. Essa          stica, associada   relativa facilidade de       stico, permite que a      a seja descoberta ainda nos     gios iniciais, quando o 
tratamento apresenta altas taxas de cura.²Segundo dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer), as taxas de mortalidade por esse câncer variam 
muito entre países com e sem programas eficazes de rastreio e detecção precoce da doença, tornando evidente a importância dessas iniciativas. A 
citologia oncótica, também conhecida como exame preventivo ginecológico ou Papanicolau, é, por sua vez, o exame de escolha para rastreio e 
diagnóstico precoce do câncer cérvico-uterino. Este exame deve ser realizado em mulheres entre 25 e 64 anos que já iniciaram a vida sexual uma vez 
por ano e, depois de 2 exames anuais consecutivos negativos,o exame é feito a cada 3 anos. A realização correta dessa rotina reduz de forma 
significativa a taxa de mortalidade por essa doença. Diante da relevância do câncer de colo uterino e da importância de seu rastreio e diagnóstico 
precoce, será realizado um estudo observacional transversal entre mulheres de 25 a 64 anos atendidas no PSE LAPA com o objetivo de traçar perfis de 
pacientes que realizam o rastreio de câncer de colo de útero de maneira irregular e compreender a percepção das mulheres diante da realização do 
mesmo. Além disso, através de dados obtidos a cerca de características sociodemográficas e clínicas dessas pacientes, será apresentada uma 
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Título: PRÁTICAS DE DESCARTE DE RESÍDUOS PERFURO-CORTANTES, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS POR PACIENTES COM DIABETES MELLITUS 
ACOMPANHADOS NO CSE - LAPA
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RESUMO
O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica cuja prevalência vem aumentando progressivamente com o passar do tempo, sendo o Rio de Janeiro o 
estado brasileiro com maior índice de diabéticos. Os principais tipos de DM são tipo 1 e tipo 2, sendo que fatores como alimentação inadequada, 
obesidade e sedentarismo propiciam uma maior chance do indivíduo desenvolver a doença.O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica, cuja 
prevalência vem aumentando de forma alarmante, se mostrando como um problema de saúde global. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
apontam que 16 milhões de brasileiros sofrem de Diabetes. Ainda de acordo com o estudo, a incidência da doença cresceu 61,8% nos últimos dez anos. 
O Rio de Janeiro aparece como a capital brasileira com maior prevalência de diagnóstico médico da doença, com 10,4 casos a cada 100 mil habitantes 
(FIOCRUZ, 2018). Fatores como obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, especialmente rica em gorduras e açúcares, propiciam o 
desenvolvimento do DM tipo 2 (DM2). O tratamento medicamentoso do DM2 envolve o uso de medicações orais e, eventualmente, o uso de insulina. 
O segundo tipo mais frequente é o DM tipo 1 (DM1) que necessita do uso regular e constante da insulina para seu tratamento. Os pacientes em uso de 
insulina devem acompanhar regularmente sua glicemia capilar por meio de glicosímetros e fitas reagentes. Perante o grande número de resíduos 
perfuro-cortantes, especialmente agulhas e lancetas, utilizados e produzidos por tais pacientes, existe a necessidade de se determinar como os 
mesmos são descartados, para se questionar se os pacientes estão recebendo informações dos profissionais da área da saúde e praticando o descarte 
correto e caso o despejo esteja sendo incorreto, se isso está influenciando no meio ambiente e na saúde da população e do próprio usuário. O estudo 
será realizado no CSE – Lapa, Rio de Janeiro – RJ, e se dará por meio de um simples questionário que será aplicado aos pacientes diabéticos que usam 
insulina e são acompanhados no programa de Saúde da Família. Espera-se conhecer melhor o nível de conhecimento sobre o descarte adequado dos 
resíduos perfuro-cortante pelos pacientes atendidos no CSE - Lapa. Ainda, espera-se avaliar quais profissionais da área da saúde mais informam como 
realizar o devido despejo de tais materiais aos pacientes e se o nível de escolaridade e idade dos pacientes, além do tempo de diagnóstico do Diabetes 
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RESUMO
A Síndrome de Burnout, é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e pelas leis do Brasil, como doença ocupacional. Acomete grande parte dos 
profissionais de saúde podendo levar a exaustão e esgotamento psicológico. Burnout é caracterizada por uma síndrome que leva o indivíduo à 
exaustão, por acúmulo de cobranças, perfeccionismo e foco excessivo no trabalho ou estudos, levando ao esgotamento físico e mental. Os sinais e 
sintomas são evidenciados por um cansaço extremo, onde desaparece a motivação e a atenção, fazendo com que o indivíduo permaneça ligado no 
“automático”. Os portadores se queixam de dores diversas, muitas vezes com sintomas diversificados e inespecíficos, o que dificulta o diagnóstico. 
Evidencia-se ainda, baixa de imunidade alergias, distúrbios do sono e diminuição da libido. As pessoas vítimas da síndrome de Burnout (SB), referem 
sensação de estarem sozinhas, alternando com raiva e impaciência, acompanhadas de raciocínio lento e baixa autoestima. Outra característica é a 
despersonalização e o distanciamento afetivo. As relações passam a ser frias, e o indivíduo vai se tornando negativo. Nesse sentido, a produtividade 
também declina associada a um baixo grau de satisfação pessoal. O termo se aplica ao ambiente laboral, e estudos apontam uma maior incidência em 
mulheres comparadas aos homens. O risco da síndrome é tão elevado que com a liberação de hormônios pela labilidade emocional (como o cortisol, 
produzido na suprarrenal), amplia-se em última instância o risco de doenças crônicas, autoimunes, crises de pânico e de depressão. Estudos citam 
diversas condições estressantes na vida cotidiana do acadêmico de Medicina, que vão desde a formação até o início da prática médica, sendo 
consideradas as maiores situações que levam aos agravos da saúde física mental. Fatores que respondem por mudanças psicossociais levando ao 
estresse e depressão, podem culminar até em suicídio (CHAGAS et al, 2016). A competição na carreira já inicia no momento do vestibular, onde a 
relação candidato /vaga revela aspectos competitivos e de muita exaustão para aprovação no curso de medicina. Somam-se à essas condições o fato 
de o aluno residir sozinho, morando distante da família. A essas circunstâncias evidenciam-se fatos que na maioria das vezes dificultam o equilíbrio 
físico e mental dos estudantes, tais como: necessidade de comunicação e inter-relacionamento com demais membros da universidade; competividade 
entre os discentes, violência urbana, alimentação inadequada, carga horária excessiva de estudos e jornadas extenuantes de trabalhos. Todas essas 
variáveis expõem os alunos as vulnerabilidades da vida acadêmica. O quadro que se apresenta, é de alunos com relatos de síndrome do pânico, 
depressão, transtornos de ansiedade, tristeza, desânimo, apatia, queda na produtividade, com a associação de diversos fármacos para alívio dos 
diferentes tipos de sintomas. O estudo tem como objetivo geral: Reconhecer as ocorrências da SB nos acadêmicos do curso de medicina – JU. 
Específicos: Favorecer o conhecimento das PICs pelos acadêmicos de medicina e apresentar propostas de intervenção na saúde dos estudantes. A 
metodologia utilizada consta de aplicação de um questionário adaptado “Maslach Burnout Inventory Student Survey (MBI-SS)” para levantamento de 
dados nos acadêmicos portadores da SB e da intervenção com práticas integrativas e complementares com a realização de 4 encontros de PICs, com 
intuito de atender aos alunos que desejarem conhecer e se inserir no atendimento das PICs. Os dados provenientes do levantamento serão 
quantificados e analisados com base no referencial teórico. Os dados obtidos com a realização das oficinas receberão um tratamento qualitativo, com 
análise de conteúdo e  transcrição dos depoimentos na  íntegra. Será fornecido um  instrumento de avaliação oferecido por ocasião das oficinas, onde 
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RESUMO
No Brasil, há um aumento considerável de pessoas acima de 60 anos, gerando necessidade de criação de novas políticas públicas, inclusive no campo 
da saúde. A Atenção Primária é considerada a porta de entrada para o cuidado com a saúde da população, inclusive das pessoas idosas, sendo 
considerado papel prioritário no SUS desde 2006. É importante o cuidado com as funções vitais, como a audição, durante o envelhecimento para 
manter a capacidade funcional e autonomia do idoso, evitando também declínio cognitivo, depressão e isolamento social. A pessoa idosa apresenta, 
muitas vezes, dificuldade em reconhecer e expor suas limitações auditivas, tornando-se fundamental a avaliação integral do indivíduo de forma 
integral, independente de suas queixas. A perda auditiva relacionada ao envelhecimento é classificada como a terceira patologia mais frequente nos 
idosos, porém pode não ser detectada na fase inicial, evoluindo para perda mais acentuada, impactando na qualidade de vida e dificultando o processo 
de reabilitação auditiva. Objetivos: Estimar a prevalência de casos suspeitos de déficit auditivo/surdez na população idosa acompanhada em unidade 
de APS, no município do Rio de Janeiro, utilizando métodos de rastreamento, caracterizando o perfil dos casos suspeitos; comparar resultados do 
rastreamento com o autoconhecimento sobre a saúde auditiva e identificar barreiras e potencialidades para aplicação do método de rastreamento no 
processo de trabalho da APS da SMS, no município do Rio de Janeiro. Métodos: deverá ser realizado um estudo observacional, transversal e 
quantitativo, relacionado à identificação de casos suspeitos de déficit auditivo/surdez na população acima de 60 anos através de metodologia 
combinada de rastreamento, que teve como base inicial a recomendação do Caderno de Atenção Básica Caderno de Atenção Básica, (Envelhecimento 
e Saúde da Pessoa Idosa) relacionada à aplicação do Teste do Sussurro na população idosa, ampliada com a metodologia adicional de aplicação do 
Questionário americano Hearing Handicap Inventory for the Elderly Screening Version – HHIES, traduzido para português. A seleção amostral aleatória 
será dos usuários com cadastro ativo no CSE Lapa, representativa do grupo de pessoas de ambos os sexos, acima de 60 anos. As pessoas selecionadas 
serão contatadas através da equipe da unidade de saúde, sendo convidadas a participar. Após realização do levantamento, os idosos deverão ser 
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RESUMO
A microcefalia associada ao vírus Zika (ZIKV) evidenciou a necessidade de se estudar as alterações do sistema nervoso central (SNC) relacionadas a 
infecções congênitas, em função do grande impacto que possuem na qualidade de vida das crianças e de suas famílias. As infecções congênitas são 
representadas pelo acrônimo TORCH: toxoplasmose, outras (HIV, sífilis, hepatites, varicela), rubéola, citomegalovírus e herpes simples. Essas infecções 
são causadas por diferentes agentes que podem ser transmitidos da mãe para o feto por via hematogênica ou por contato direto durante o trabalho de 
parto, causando graves sequelas na criança. Em comum, os agentes apresentam predileção pelo SNC, assim como o vírus Zika, e podem gerar 
alterações importantes no cérebro, que comprometem o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. É comum haver sobreposição de sinais e 
sintomas dessas infecções e, por este motivo, o diagnóstico é baseado em isolamento do agente em urina, líquido cefalorraquidiano (LCR) ou soro da 
criança. Os exames de diagnóstico definitivo são custosos e muitas vezes não estão disponíveis na prática clínica. O objetivo este trabalho é 
sistematizar o atendimento e avaliar as características clínicas, laboratoriais e de imagem das crianças com infecções congênitas atendidas no Instituto 
Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF)/Fiocruz. Este trabalho também pretende criar regras de predição 
para as alterações de SNC em crianças com as infecções congênitas mais frequentes: citomegalovirose, toxoplasmose e sífilis. Esse projeto vai estudar 
as crianças com essas infecções congênitas nascidas ou atendidas no IFF entre 2000 e 2018, com elaboração de banco de dados. As características 
clínicas, laboratoriais e de imagem das crianças serão descritas, segundo o diagnóstico etiológico, as frequências simples das variáveis categóricas e 
medidas de tendência central e dispersão das variáveis contínuas. Serão calculadas medidas de associação brutas e ajustadas tipo odds ratio entre as 
variáveis independentes e o desfecho (diagnóstico etiológico). Será efetuada uma análise de regressão logística para derivação de modelos de regras de 
predição clínica e gerados escores, a partir dos parâmetros beta obtidos para cada associação entre preditores clínicos, laboratoriais ou de imagem e as 
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RESUMO
Os linfócitos T CD8+ são importantes na resposta imune a patógenos intracelulares e câncer, podendo também contribuir para a patologia de doenças 
autoimunes. Uma vez ativados, se diferenciam em células efetoras, que contribuem para a eliminação do antígeno; e células de memória, responsáveis 
pela imunidade do hospedeiro. A aquisição destes fenótipos está intimamente ligada á intensidade e qualidade de sinal recebidas via o receptor de 
células T (TCR), co-receptores e as citocinas presentes no microambiente, que acarretam ativação de fatores de transcrição específicos e modificações 
epigenéticas que culminam com profundas mudanças no padrão de expressão gênica destas células. Neste projeto temos como objetivo melhor 
compreender o processo de diferenciação de células T CD8+ efetoras e de memória quanto a aquisição da sua assinatura gênica, e investigar como 
fatores presentes no microambiente tumoral modulam estes eventos. Sendo assim, temos como objetivos específicos: 1) estudar os mecanismos de 
estabelecimento da assinatura gênica característica de células T CD8+ efetoras e de memória; 2) avaliar a regulação de células T CD8+ por miRNAs 
extracelulares; e 3) estudar o impacto de fatores solúveis do microambiente tumoral, em especial o lactato, na ativação e diferenciação de células T 
CD8+. Finalmete, buscamos compreender os mecanismos que regulam a ativação e diferenciação de linfócitos T CD8+ para manipular de forma mais 
eficiente a função destas células, evitando a exaustão clonal e imunosupressão presente no microambiente tumoral. Através de um melhor 
entendimento dos componentes importantes para o estabelecimento da assinatura gênica característica de células efetoras e de memória, 
pretendemos tornar células utilizadas em imunoterapias refratárias aos coponentes imunomoduladores do tumor. Esperamos que os resultados 
obtidos neste trabalho contribuam para o melhor entendimento de como o microambiente tumoral é instaurado, e das conseqüências acarretadas 
pelo crescimento da massa tumoral quanto á capacidade de diferenciação de células T CD8+. O entendimento de mecanismos que regulam o 
estabelecimento da assinatura gênica de linfócitos T CD8+ efetores e de memória, e portanto sua capacidade de diferenciação e aquisição de funções 
efetoras, têm o potencial de contribuir para o aprimoramento de terapias aplicáveis a diversas doenças e no processo de construção da imunidade do 
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RESUMO
O presente projeto faz parte do estudo LapARC de avaliação de risco cardiovascular (CV) de uma população adulta entre 20 e 50 anos, residente no 
Centro do Município do Rio de Janeiro, na área de atendimento do Centro Saúde-Escola da Lapa (CSE-Lapa), unidade de Estratégia Saúde da Família da 
Universidade Estácio de Sá. Este projeto propõe um estudo transversal para estratificação do risco cardiovascular desta população através da avaliação 
da presença de lesões subclínicas nos indivíduos cadastrados no LapARC. Trata-se de lesões de órgãos-alvo (LOA) decorrentes da remodelação vascular 
(rigidez arterial, espessamento carotídeo, índice tornozelo-braquial < 0,9, doença renal crônica estágio 3, albuminúria moderadamente elevada) e 
cardíaca (hipertrofia ventricular esquerda). São lesões que se desenvolvem de forma silenciosa, sendo passíveis de reversão quando detectadas 
precocemente, tanto com tratamento farmacológico como com o não farmacológico, antes que evoluam para doença CV estabelecida como doença 
coronariana, acidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca congestiva, doença arterial periférica e/ou doença renal crônica. A presença de LOA já 
coloca o indivíduo na faixa de moderado a alto risco CV. Em um primeiro momento os sujeitos da pesquisa serão avaliados quanto às suas 
características sócio-demográficas e dados antropométricos. Serão registrados os fatores de risco relacionados aos hábitos de vida como sedentarismo, 
tabagismo e obesidade e a identificada a presença de comorbidades como hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia previamente diagnosticadas. As 
lesões subclínicas avaliadas serão o índice tornozelo-braquial (relação entra a maior pressão arterial (PA) sistólica de membro inferior pela PA sistólica 
de membro superior), a hipertrofia ventricular esquerda identificada no exame clínico e pelo eletrocardiograma de repouso e, a rigidez arterial avaliada 
pela pressão de pulso de consultório e de Monitorização Residencial da Pressão Arterial. Esses indivíduos serão acompanhados na coorte do estudo 
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RESUMO
O projeto faz parte do estudo LapARC de avaliação de risco cardiovascular (CV) de uma população adulta entre 20 e 50 anos, residente no Centro do 
Município do Rio de Janeiro, na área de atendimento do Centro Saúde-Escola da Lapa (CSE-Lapa), unidade de Estratégia Saúde da Família da 
Universidade Estácio de Sá. Este projeto propõe um estudo transversal para estratificação do risco cardiovascular através da avaliação da presença de 
lesões subclínicas renais nos indivíduos cadastrados no LapARC. Há inúmeros trabalhos na literatura mostrando a forte associação entre lesões renais e 
aumento do risco cardiovascular. Pacientes assintomáticos com diminuição da taxa de filtração glomerular e/ou  aumento discreto da albuminúria 
parecem ter risco cardiovascular global aumentado. Nesse estudo, vamos avaliar lesões renais, com forte correlação com doença CV que se 
desenvolvem precocemente e que quando detectadas podem ser revertidas com tratamento farmacológico e não farmacológico, antes que evoluam 
para doença renal crônica estágio 5 (DRC 5) ou doença CV estabelecida como doença coronariana, acidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca 
congestiva e doença arterial periférica. Em um primeiro momento os sujeitos da pesquisa serão avaliados quanto às suas características sócio-
demográficas e dados antropométricos. Serão registrados os fatores de risco relacionados aos hábitos de vida como sedentarismo, tabagismo e 
obesidade e a identificada a presença de comorbidades como hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia. As lesões subclínicas avaliadas serão a 
presença de albuminúria em amostra isolada de urina  e diminuição da taxa de filtração glomerular (TFG). A taxa de filtração glomerular será avaliada 
pela dosagem de cistatina C sérica e pela dosagem de creatinina plasmática , aplicada na fórmula CKD Epi. Avaliaremos também a correlação dessas 
lesões com alterações eletrocardiográficas.   Esses indivíduos serão acompanhados na coorte do estudo LapARC para avaliação a longo prazo de 
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RESUMO
O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica, cuja prevalência vem aumentando de forma alarmante, apresentando-se como um problema de saúde 
global.  Frequentemente, o DM tipo 2 (DM2) é integrante da síndrome metabólica e sua fisiopatologia envolve a resistência à insulina, o que determina 
um perfil de risco cardiovascular aumentado nestes indivíduos. Como fator complicador adicional, o diagnóstico do DM2 pode ocorrer tardiamente. 
Isso ocorre por que grande parte dos pacientes permanece assintomática por muitos anos e por vezes já apresentam complicações ao diagnóstico. O 
controle glicêmico está associado à redução de complicações microvasculares do DM. Entretanto, alcançar os alvos de controle metabólico é um 
objetivo por vezes bastante difícil. Em alguns estudos, apenas cerca da metade dos pacientes diabéticos alcançaram uma HbA1c menor que 7%. Além 
disso, o controle glicêmico é pior naqueles indivíduos com longo tempo de doença e naqueles que necessitam de uso de insulina como parte de seu 
tratamento. Considerando esta dificuldade de controle uma vez que o DM2 já se estabeleceu, estratégias preventivas e de detecção e tratamento 
precoces podem ser muito úteis para os indivíduos em risco e para o sistema de saúde como um todo. Isso porque podem ser minimizados os riscos de 
desenvolvimento de complicações da doença e de doenças cardiovasculares associadas. O objetivo do presente estudo, portanto, é a realização da 
avaliação do perfil socioeconômico e dos hábitos de vida, das características do DM, do seu tratamento bem como das comorbidades associadas (HAS, 
dislipidemia), avaliação do risco cardiovascular destes indivíduos e do risco de DM e cardiovascular de seus familiares, atendidos CSE-LAPA. Serão 
avaliados parâmetros gerais de perfil socioeconômico como idade, escolaridade e ocupação (entre outros). Além disso, serão avaliadas medidas 
qualitativas de desfecho (de acordo com os valores mais recentes de HbA1c, PA e LDL-c). Com esta avaliação espera-se avaliar o risco cardiovascular 
dos pacientes em acompanhamento e identificar os familiares em risco de desenvolver DM e com risco cardiovascular aumentado. Posteriormente 
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Título: UM OLHAR SOBRE AS MULHERES DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO: ABORDAGEM A PARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Docente orientador: Luciana Freire de Carvalho

RESUMO
Os indicadores são instrumentos utilizados para avaliar a situação de saúde de populações, com objetivo de definir prioridades e alocar recursos. A 
análise de gênero reconhece o impacto específico dos problemas de saúde sobre homens e mulheres e procura entender de que maneira são 
diferentes as experiências, percepções, necessidades e papéis de homens e mulheres com respeito à saúde e o seu acesso aos recursos e serviços. 
Reconhecer a relevância e as especificidades da população feminina e da saúde da mulher é tarefa prioritária no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS), assim, é fundamental conhecer as características demográficas, socioeconômicas, de fecundidade e de morbimortalidade das mulheres. 
As análises de situação de saúde da mulher, segundo variáveis demográficas, geográficas e temporais são úteis para identificar situações de 
desigualdade e tendências que demandem ações e possam subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas, visando à 
adoção de medidas preventivas e assistenciais.  
Este trabalho tem como objetivo descrever o perfil demográfico e de morbimortalidade feminina no município do Rio de Janeiro entre 1996 e 2016. 
Estudo descritivo utilizando dados secundários, onde serão analisadas as variações de indicadores relacionadas a situação demográfica e de saúde das 
mulheres com 10 anos e mais, residentes do município do Rio de Janeiro entre 1996 e 2016. Os dados serão provenientes do SIM, SINASC, SINAN, SIH e 
IBGE e estão disponíveis publicamente no portal do DATASUS.  Os indicadores serão estratificados segundo faixa etária, raça/cor, escolaridade, região 
ou bairro de residência, causas de morte e/ou internação e condições maternas, quando estes dados estiverem disponíveis
Assim, este projeto justifica-se no sentido de contribuir para o conhecimento da situação de saúde das mulheres no município do Rio de Janeiro, o que 
pode fomentar discussões acerca do tema entre os acadêmicos de medicina e fornecer subsídios para proposição de políticas públicas locais. 
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RESUMO
O ensino da reanimação neonatal existe de forma rotineira no currículo da graduação, sendo uma experiência exitosa. Manobras de reanimação 
neonatal em sala de parto é comum em recém nascidos prematuros. Para que ocorra o aprimoramento de capacidades na execução da técnica, é 
relevante o ensino baseado em simulação atrelado a recursos tecnológicos. A nova geração de jovens estudantes encontra-se diante do 
desenvolvimento tecnológico, permitindo o acesso rápido e eficiente de consulta e pesquisa. Associar essa tecnologia rica em informações a 
aprendizagem dos estudantes de medicina, possibilita um auto direcionamento dos seus interesses e das necessidades de aprendizagem. 
Proporcionando assim um melhor aproveitamento das aulas de acordo com os interesses individuais de cada aluno. O presente projeto vem atender a 
necessidade de novas metodologias de aprendizagem relacionadas ao avanço tecnológico, referente a neonatologia. Com o 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 na área neonatal. Propomos a criação de um de um código QR-code, que será específico para três 
manequins do laboratório. Os QR codes são códigos criptográficos 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, objetivamos ter três manequins devidamente codificados e alimentados com 
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Título: ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS E REPRODUTIVAS EM BIOMPHALARIA GLABRATA (BASOMATOPHORA: PLANORBIDAE) INDUZIDAS POR 
DIFERENTES TEMPOS DE EXPOSIÇÃO AO NEMATÓIDE HETERORHABDITIS BACTERIOPHORA (RHABDITIDA: HETERORHABDITIDAE) HP88 COMO 
ALTERNATIVA DE CONTROLE BIOLÓGIC
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RESUMO
Moluscos gastrópodes, como a Biomphalaria glabrata, são organismos de grande importância para a medicina humana e veterinária, por atuarem 
como hospedeiros intermediários de vários parasitos, como trematódeos digenéticos e nematóides. Muitos desses helmintos acometem animais de 
companhia e de produção, bem como o homem causando respectivamente, perdas econômicas em rebanhos e problemas em saúde pública. Durante 
décadas, o controle de moluscos hospedeiros tem sido baseado na utilização de moluscicidas químicos. Entretanto, as aplicações desses compostos 
químicos não se mostram sustentáveis, por acumularem e contaminarem o ambiente, comprometendo assim a saúde humana e animal. Estudos ainda 
remetem o efeito biocida destas substâncias em vegetais e organismos não-alvos, bem como, elevado custo de aplicação o que os tornam limitantes 
como moluscicidas oficiais em medidas de controle. Nesse contexto, muitos experimentos têm sido conduzidos para encontrar novas alternativas de 
controle, como por exemplo, a utilização de substâncias moluscicidas de origem vegetal. Adicionalmente, a associação de microorganismos 
patogênicos ao hospedeiro configura como outro importante método alternativo no controle de pragas de importância médica, veterinária e agrícola. 
A utilização de nematóides entomopatogênicos (NEPs) pertencentes ao gênero Heterorhabditis tem ganhado grande destaque, sendo empregada com 
sucesso em diferentes países para o controle de populações de lesmas, bem como, de moluscos aquáticos. O presente estudo objetivará avaliar pela 
primeira vez as possíveis alterações biológicas, fisiológicas, histopatológicas, bem como, a taxa de mortalidade da B. glabrata frente a diferentes 
tempos de exposição ao nematóide entomopatogênico Heterorhabditis bacteriophora isolado HP88, como alternativa no controle biológico da 
população destes hospedeiros intermediários e, por conseguinte das doenças por eles transmitidas, atendendo as recomendações e exigências 
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Título: ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E MOLECULAR DA INFECÇÃO POR LEPTOSPIRAS E SEUS EFEITOS NO TRATO REPRODUTIVO DE VACAS 
NATURALMENTE INFECTADAS

Docente orientador: Ana Paula Loureiro de Almeida

RESUMO
As doenças infecto-contagiosas ainda se destacam como fatores preponderantes na baixa eficiência reprodutiva nos rebanhos bovinos brasileiros, 
dentre as quais se destacam a leptospirose. As consequências da infecção leptospírica em bovinos variam de surtos de abortamento às síndromes mais 
sutis (subfertilidade e morte embrionária precoce), com consequente queda da produtividade dos rebanhos por longos períodos. Apesar do grande 
impacto sanitário e econômico da infecção, os mecanismos relacionados com os agravos reprodutivos ainda são pouco compreendidos. Estudos 
soroepidemiológicos apontam predominância para o sorogrupo Sejroe nos rebanhos nacionais, não apenas pelos tradicionais genótipos Hardjo (L. 
interrogans e L. borgpetersenii), mas também no Brasil por estirpes de L. santarosai pertencentes ao sorogrupo Sejroe. A infecção no trato genital por 
muitos anos foi considerada como efeito secundário da infecção renal. No entanto, que esta face da doença tenha características muito próprias e 
possíveis de serem dissociadas da infecção renal.  Assim sendo, o presente projeto visa demonstrar por meios bacteriológicos e moleculares a infecção 
por leptospiras e seus efeitos no trato reprodutivo de vacas naturalmente infectadas. Será selecionado um rebanho com alto índice de problemas 
reprodutivos que esteja comprovado a circulação de leptospiras. Deste, 30 vacas que tenham apresentado abortamento, nascimentos de crias fracas 
ou prematuras ou alta frequência de repetição de cio serão estudadas. Amostras de sangue serão colhidas para sorologia (soroaglutinação 
microscópica), urina, fluido vaginal e biópsia uterina que seguirão para cultivo bacteriológico e análise molecular. Além das anãlises laboratoriais, as 
fêmeas que compõe o grupo de estudo serão submetidas à avaliação clínico-reprodutiva e análise do histórico reprodutivo. Os resultados da análise 
reprodutiva serão confrontados com os resultados da pesquisa de leptospiras. Com os resultados pretende-se verificar a associação da infecção por 
diferentes espécies de leptospiras com os diferentes tipos de falhas reprodutivas. Com a identificação e localização das principais estirpes de 
leptospiras associadas com a baixa eficiência reprodutiva de vacas é melhor delinear formas de profilaxia e controle a fim de minimizar seus efeitos 
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RESUMO
No  Brasil,  estudos  sobre  a  prevalência  de  aglutininas anti-Leptospira em equinos tem demonstrado  a  presença  de  diversos  sorovares,  sendo  
encontrados  com  maior  frequência  Pomona, Icterohae-morrhagiae, Pyrogenes e Bratislava. Em equinos, a leptospirose pode apresentar 
sintomatologia variável, desde quadros de infecção assintomática até quadros mais graves.O diagnóstico em casos de infertilidade em éguas é 
comumente negligenciado, seja pelo elevado custo ou pela escassez de recursos para sua obtenção. Entretanto, o diagnóstico da(s) causa(s) de falha 
reprodutiva pode representar grande incremento nos índices reprodutivos ao final da estação de monta, tais como: elevação da taxa de concepção em 
éguas matrizes e de fixação embrionária em receptoras, redução no número de serviços por gestação e na taxa de perda embrionária precoce. O 
presente estudo visa avaliar a incidência da Leptospira sp em éguas com baixa fertilidade. Para tanto, serão utilizadas 15 éguas matrizes e receptoras 
de embrião com histórico de falha reprodutiva na estação reprodutiva 2017/2018, escore coporal 3,0 a 3,75, idade 4 a 10 anos, ciclando regularmente, 
localizadas no Haras Legião da Marcha, no município de Barra Mansa – RJ. Durante o estro, serão coletadas amostras uterinas para realização de 
citologia, cultura e antibiograma e histopatologia. As éguas serão tratadas de acordo com os resultados obtidos. Após o tratamento, as éguas matrizes 
serão submetidas a inseminação artificial e as éguas receptoras de embrião serão submetidas a inovulação. O diagnóstico de gestação será realizado 
aos 15, 30 e 45 dias. Estes resultados serão comparados com os resultados catalogados da estação reprodutiva anterior. Dados não paramétricos serão 
comparados pelo teste do Qui-quadrado (X2) e os dados paramétricos serão submetidos a análise variância, cujas médias serão testadas pelo teste 
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RESUMO
Os jabutis são cada vez mais populares como animais de estimação, muitos deles são capturados da natureza e introduzidos no ambiente doméstico. O 
desconhecimento sobre o estado de saúde dos animais, associado muitas vezes ao manejo inadequado, aumenta o risco para a introdução de várias 
doenças, incluindo as parasitoses. Animais mantidos em sistema de confinamento, como em zoológicos e Unidades de Conservação, estão mais 
propensos a adquirir parasitoses do que animais de vida livre, uma vez que seu espaço é limitado e o contato com seus dejetos e de outros membros 
do grupo é frequente, favorecendo as reinfecções. Essa pesquisa foi elaborada com o objetivo de realizar a investigação parasitológica de dois grupos 
de jabutis (Chelonoidis carbonaria), um grupo composto por uma população proveniente da Unidade de Conservação Parque Natural Municipal Chico 
Mendes, localizada no município do Rio de Janeiro e outro grupo composto por animais domiciliados, criados como pets, com contato frequente tanto 
com pessoas como outros animais como aves, cachorros e gatos, potencializando assim, a sua diversidade parasitológica. Serão realizados exames 
coproparasitológicos para identificação de ovos de helmintos e protozoários por meio das técnicas de Flutuação (Willis, 1921), Centrífugo-
sedimentação (Ritchie, 1948) e coloração de esfregaço fecal com Zieh-Neelsen em ambos os grupos. Informações sobre o manejo e habitat dos animais 
serão obtidas por meio da aplicação de um questionário epidemiológico ao responsável pela população de jabutis na Unidade de Conservação e aos 
tutores, o qual contemplará informações sobre histórico e manejo, com o intuito de avaliar possíveis fatores de risco para os parasitos encontrados. O 
conhecimento da fauna parasitária desses animais é de suma importância, do ponto de vista de saúde animal e saúde pública. Esses dados serão úteis 
no planejamento de medidas preventivas e de controle parasitário, servindo como base para a implantação de atividades de extensão em busca de 
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Título: AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA ENDOMETRITE SUBCLÍNICA SOBRE A FERTILIDADE EM ÉGUAS DA RAÇA 
MANGALARGA MARCHADOR

Docente orientador: Marcus André Ferreira Sá

RESUMO
A endometrite é a principal causa de queda de fertilidade em éguas. As infecções uterinas são reconhecidas como as maiores causas de redução da 
fertilidade em éguas. Em éguas, a endometrite é tema recorrente em grande parte das pesquisas como a causa mais frequente de subfertilidade. Em 
casos de endometrite subclínica, o diagnóstico em éguas é comumente negligenciado, seja pelo elevado custo ou pela escassez de recursos para sua 
obtenção. Entretanto, seu diagnóstico pode representar grande incremento nos índices reprodutivos ao final da estação de monta, tais como: elevação 
da taxa de concepção em éguas matrizes e de fixação embrionária em receptoras, redução no número de serviços por gestação e na taxa de perda 
embrionária precoce. O presente estudo visa avaliar o impacto da ausência de diagnóstico e tratamento em casos de endometrite subclínica em éguas. 
Para tanto, serão utilizadas 15 éguas matrizes e receptoras de embrião, com histórico de falha reprodutiva na estação de monta 2019/2020, escore 
corporal 3,0 a 3,75, idade 4 a 10 anos, ciclando regularmente, localizadas no Haras Legião da Marcha, no município de Barra Mansa – RJ. As éguas 
serão mantidas em piquetes, com pasto e água fresca ad libitum, suplementadas com 4,0 kg de ração concentrada diariamente. Durante o estro, serão 
coletadas amostras uterinas para realização de citologia, cultura e antibiograma. As éguas serão tratadas de acordo com os resultados obtidos. Após o 
tratamento, as éguas matrizes serão submetidas a inseminação artificial e as éguas receptoras de embrião serão submetidas a inovulação. O 
diagnóstico de gestação será realizado aos 15, 30 e 45 dias. Estes resultados serão comparados com os resultados catalogados durante os ciclos 
anteriores aos exames e tratamentos realizados. Dados não paramétricos serão comparados pelo teste do Qui-quadrado (X2) e os dados paramétricos 
serão submetidos a análise variância, cujas médias serão testadas pelo teste SNK, disponíveis no pacote computacional SAEG (Ribeiro-junior, 2001). O 
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RESUMO
O Didelphis aurita, mais conhecido popularmente como gambá, marsupial encontrado em muitos estados brasileiros como Rio de Janeiro, Santa 
Catarina e Mato Grosso do Sul. Além do Brasil, estes animais estão presentes também em países como Paraguai e Argentina. A urbanização crescente 
vem mudando o habitat dos animais silvestres, necessitando, portanto da ação do médico veterinário estudar com maiores detalhes o sistema 
reprodutor destes animais, afim de preservar essa espécie na teia alimentar pertencente. Animal considerado um poliestro sazonal, em que apresenta 
fase de estro no período de julho a janeiro e uma fase de anestro. A análise morfológica poderá servir de base anatômica para estudos de fisiologia e 
fisiopatologia do Didelphis auritas. O objetivo do presente estudo será a descrição completa da morfologia do sistema reprodutor feminino e os ramos 
da artéria gonadal do gambá, da espécie Didelphis auritas. Para realização do referido estudo serão utilizadas três fêmeas no estro e o mesmo número 
em anestro, que serão obtidos após o óbido, do Centro de Reabilitação de Animais Silvestre da Faculdade de Medicina Veterinária, Campus Vargem 
Pequena, da Universidade Estácio de Sá. A fixação dos exemplares ocorrerá em cubas de formaldeído à 10%, após a injeção de látex com pigmento 
vermelho na aorta descendente para identificação dos ramos da artéria gonadal. Os animais serão dissecados e serão utilizados desenhos para a 
melhor identificação de ligamentos e o formato de cada órgão. A pesagem e medição dos úteros, tubas uterinas e ovários proporcionará a dimensão 
exata dos órgãos estudados em relação ao peso corporal e a cavidade abdominal, que também esquematizados através de desenhos. A descrição da 
artéria gonadal permitirá a identificação de seus ramos e com posterior comparação com outros mamíferos. Para pesagem será utilizada uma balança 
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RESUMO
Devido à falta de pesquisa e informações sobre a anatomia e parâmetros ultrassonográficos renais de didelphis aurita, o presente estudo visa 
caracterizar os rins de gambás de orelha preta atendidos na Universidade Estácio de Sá, campus Vargem Pequena/Barra III. O estado do Rio de Janeiro 
possui, em seu bioma mata atlântica, pequenos marsupiais que habitam a Floresta da Tijuca. Com o rápido crescimento urbano e a expansão das 
construções, esses pequenos marsupiais, como o didelphis aurita (gambá de orelha preta) visitam casas e quintais, em busca de alimento ou apenas 
para transitarem. Podem se alimentar nos potes de comida e água dos animais domésticos dentro das residências. Muitos são vítimas de ataques de 
cães e gatos, mordidas, arranhões ou atropelamentos. São resgatados e chegam em clínicas veterinárias ou centros de recuperação de animais 
silvestres muito debilitados. Recomenda-se que sejam submetidos a exames de diagnóstico por imagem, tais como ultrassonografia da região 
abdominal para pesquisa de hemorragias ou rupturas de órgãos, como os rins e/ou estruturas internas. Não há estudos sobre a avaliação morfológica e 
ultrassonográfica dos rins desses animais, sendo importante a padronização renal por este método de exame. O objetivo geral do presente estudo é 
realizar a avaliação ultrassonográfica, em modo B, dos rins de didelphis aurita. Como objetivos específicos, o estudo pretende: avaliar as medidas  e 
dimensões renais, em eixo longitudinal, dorsal e transversal; avaliar a relação corticomedular; avaliar a definição corticomedular; avaliar o contorno 
dos rins; avaliar a ecotextura renal, avaliar a ecogenicidade da camada cortical do rim, comparando com órgãos adjacentes, como baço e fígado; avaliar 
a pelve renal; avaliar a cápsula renal e avaliar a topografia renal da espécie. Sabe-se que a maioria dos mamíferos, possuem os rins localizados em 
região retroperitoneal, sendo o rim direito mais cranial que o rim esquerdo. Nos gambás, não há relatos referentes à localização anatômica desses 
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Título: ESTUDO CLÍNICO-CIRÚRGICO DO USO DA CRICIRURGIA PARA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE E PARTES MOLES EM EQUINOS

Docente orientador: Cristina Mendes Pliego

RESUMO
Amplamente utilizada em medicina humana e reservada a alguns poucos centros de medicina veterinária, a criocirurgia ou crioterapia é um método 
que utiliza o nitrogênio líquido para congelar e destruir algumas lesões cutâneas e promover uma renovação nos tecidos. Pode ser utilizado para 
tratamento de lesões neoplásicas ou não. A criocirurgia tem-se tornado importante no arsenal terapêutico do cirurgião, pois é eficiente no tratamento 
de diversos tumores benignos e malignos de pele. Pode ser usada em pequenas, médias e grandes lesões, quer como tratamento de escolha ou mesmo 
como tratamento paliativo de tumores inoperáveis. A prática clínica em equinos tem sido alvo de constantes avanços nas últimas décadas e entre as 
especialidades a dermatologia é uma das que mais se destacam. Das espécies de produção, a equina é a mais comumente atendidas por problemas 
dermatológicos. Afecções dermatológicas possuem sinais clínicos diversos, como alopecia, ulcerações e prurido, e podem ocasionar processos que 
geram desconforto no animal, levando-os a mudanças de comportamento, diminuição da concentração e redução da performance daqueles utilizados 
para qualquer modalidade de esporte e/ou trabalho. Há uma grande quantidade de patologias de pele em equídeos mostrando similaridade clínica. Por 
este motivo, o diagnóstico da doença dermatológica requer uso de técnicas especializadas, São reconhecidas, em equinos, especialmente as 
dificuldades decorrentes da formação excessiva de tecido de granulação em feridas cutâneas localizadas em extremidades. Este aspecto constitui um 
desafio para o médico veterinário que elege, para determinados casos, a cicatrização por segunda intenção como método de tratamento, seja pelas 
condições locais e tempo decorrente da lesão ou pela falta de tecido para recobrimento. Devido à importância socioeconômica da espécie e à 
necessidade de maior compreensão das lesões de pele que acometem os equinos, o estudo se propõe ao diagnóstico das lesões de pele e partes moles 
de equinos, por exame citopatológico e/ou histopatológico, e  objetiva avaliar a resposta da terapêutica da criocirurgia nessas lesões.  Os animais serão 
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RESUMO
A otite externa é a afecção do canal auditivo mais comumente diagnosticada representando 8 a 15% dos casos atendidos na clínica médica de animais 
de pequeno porte. Os principais sinais clínicos apresentados pelos animais incluem dor, prurido, meneios cefálicos, secreção otológica, odor 
desagradável e sinais de desconforto como nervosismo e agitação. Dentre as enfermidades que acometem os animais, a otite externa é uma das 
doenças mais comuns encontradas na prática veterinária e está estimado afetar entre 5% a 20% dos cães. Caracteriza-se como um processo 
inflamatório agudo ou crônico do epitélio do meato auditivo, na qual a etiologia é multifatorial. Essa doença ocorre como uma complicação secundária 
de fatores que desencadeiam a inflamação da orelha tais como dermatopatias alérgicas, reações adversas alimentares, corpos, ectoparasitas, doenças 
metabólicas, anomalias de queratinização e doenças auto-imunes. Por outro lado a conformação das orelhas, morfologia do conduto auditivo, 
maceração do epitélio, limpeza excessiva das orelhas, doença sistêmicas, alterações climáticas e febre, são descritos como fatores perpetuantes para 
infecção. A etiologia multifatorial inclui o gênero Staphylococcus, principalmente as espécies pseudointermedius e intermedius, e a Malassezia 
pachydermatis como principais agentes; embora bactérias como Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Escherichia coli e Klebsiella
pneumoniae, Streptococcus spp também contribuam para a patogênese da otite. O diagnóstico clínico deve ser baseado na anamnese e nos achados 
de exame físico detalhado; porém o conhecimento do agente etiológico baseado na bacterioscopia, cultura e teste de sensibilidade aos 
antimicrobianos são essenciais para o tratamento da  doença, e conseqüente diminuição do uso de terapia empírica. Apesar dos avanços da 
terapêutica da otite externa, muitos casos são refratários, devido à complexidade etiológica e resistência dos microrganismos aos antimicrobianos. 
Ademais, fatores perpetuantes como dermatite atópica canina e infecções subclínicas também contribuem para epidemiologia e recidiva da doença. 
Assim, o presente estudo tem como objetivo descrever os aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais de animais com otite externa atendidos no 
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RESUMO
A alimentação dos cães sofreu grandes mudanças nos últimos anos. Até a década de 80, a maior parte dos cães recebia restos da alimentação de 
humanos, o que desfavorecia seriamente a nutrição destes animais e reduzia sua longevidade. Com a elevação da renda familiar e com a entrada 
desses animais nos lares brasileiros, a indústria de rações percebeu a necessidade de comercialização de alimentos completos, que garantissem a saúde 
dos cães e praticidade aos tutores. Atualmente, o mercado pet brasileiro é o terceiro maior do mundo em movimentação financeira, sendo o setor de 
alimentos, conhecido como pet food, responsável por quase 70% do total do faturamento deste mercado.  Este é um setor que fornece ao consumidor, 
grande variedade de produtos balanceados e com qualidade que ajudam na maior longevidade dos cães que hoje chegam a viver 17 anos ou mais. A 
proximidade entre os tutores e seus animais de companhia acaba permitindo melhor acompanhamento do manejo alimentar, no entanto, permite 
também interferências inadequadas visto que muitas destas alterações da dieta são feitas no intuito de agradar e/ou de proteção, mas sem orientação 
profissional, as consequências deste ato podem ser desastrosas. 
As rações terapêuticas são formuladas para serem prescritas por profissionais médicos veterinários para que o uso da nutrição clínica promova o 
tratamento de alguma enfermidade e/ou auxilie no mesmo, tais como no tratamento de obesidade, doenças hepáticas, renais, gastrintestinais, etc. 
Como são elaboradas para casos clínicos, onde os animais possuem necessidades nutricionais específicas, quando usadas em animais saudáveis, sem 
orientação, essas rações podem causar sérios riscos à saúde dos animais já que os mesmos não possuirão essa demanda diferenciada. Este fato é 
agravado pela possibilidade de livre aquisição do produto sem nenhuma restrição nos estabelecimentos comerciais, inclusive podendo estar junto às 
rações comuns nas prateleiras. Este projeto consistirá em levantamento de dados, através da aplicação de questionários com perguntas rápidas e 
objetivas a tutores de cães para saber a motivação da compra de rações terapêuticas, se houve ou não recomendação médica para uso, se a 
quantidade foi estabelecida por profissional veterinário e se ele sabe do risco do uso da ração em animais saudáveis. Os questionários serão aplicados 
em consultórios e pontos de venda de ração (pet shop e lojas agropecuárias) no município do Rio de Janeiro. Espera-se com estes resultados avaliar o 
grau de informação dos tutores sobre o uso das rações terapêuticas e suas consequências negativas, caso não sejam utilizadas da forma adequada, e 
com isso elaborar atividades que promovam maior difusão de informações entre veterinários, tutores, indústrias e empresas de distribuição das 
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RESUMO
Os mastócitos são células que apresentam sua origem na medula óssea e no tecido conjuntivo. Quando neoplásico, o mastocitoma constitui a mais 
frequente neoplasia da pele de cães. A neoplasia acomete diversos sítios anatômicos e pode se apresentar na forma visceral disseminada e 
caracterizar-se principalmente por massas neoplásicas no baço, fígado, pulmões e linfonodos. O diagnóstico do mastocitoma é baseado essencialmente 
na citologia ou no exame histopatológico das lesões. A classificação do mastocitoma canino em graus histológicos é fundamental para a determinação 
do prognóstico e para a avaliação do tratamento. Alguns autores propuseram critérios para o estabelecimento do grau histológico, dentre eles: Patnaik 
et al. (1984) e Kiupel et al. (2011).  Patnaik et al. (1984) estabeleceram três graus histológicos para os mastocitomas (mastocitomas bem diferenciados,  
mastocitomas moderadamente diferenciados e mastocitomas pobremente diferenciados), baseando-se em  critérios morfológicos diferentes. Kiupel et 
al. (2011), estabeleceram dois graus  histológicos, (mastocitomas de baixo e mastocitomas de alto grau de malignidade).  O mastocitoma por ser 
considerado o tumor mais frequente da pele de cães, o levantamento de dados deste tumor é de suma importância. Este tumor está cada vez mais 
frequente em cães jovens e são raros os estudos sobre a classificação histológica em cães nesta faixa etária. Por apresentar comportamento clínico 
variável e com potencial para a malignidade, estudos devem ser realizados a fim de elucidar dados anatomopatológicos mais precisos. São raros os 
estudos sobre a correlação das classificações do mastocitoma de acordo com Patnaik et al. (1984) e Kiupel et al. (2011), no Brasil e estes dados estão 
ausentes na cidade do Rio de Janeiro. Mediante a estas afirmativas, justifica-se a realização deste estudo. O objetivo deste estudo será levantar dados 
sobre as variáveis: sexo, raça, idade, localização anatômica e características macroscópicas de nódulos cutâneos de cães com diagnóstico prévio de 
mastocitoma. Ainda será realizada a reclassificação dos diagnósticos em graus histológicos, de acordo com os critérios estabelecidos pelos autores 
Patnaik et al. (1984) e Kiupel et al. (2011). Posteriormente, serão correlacionadas as duas classificações histológicas propostas entre si. Objetiva-se 
também publicar os resultados do estudo na semana acadêmica da UNESA. Assim como, publicar um artigo científico ao final do desenvolvimento da 
pesquisa, para que a mesmo possa ser difundido no meio acadêmico. Serão estudados 50 nódulos cutâneos oriundos de cães que foram diagnosticados 
previamente com mastocitoma cutâneo. Através das fichas de requisição anatomopatológicas, as variáveis: sexo, idade, raça, localização anatômica, 
tamanho do nódulo, presença de nódulos múltiplos e presença de ulceração serão compilados em tabelas. As lâminas contendo os fragmentos 
histológicos serão separadas e uma releitura será realizada através de um microscópio óptico Nikon E-400 em objetivas de 4x a 40x, sempre pelo 
mesmo observador. As lâminas que estiverem desbotadas serão novamente coradas pela técnica de Hematoxilina-Eosina (HE). Todas as lâminas serão 
coradas pelo Giemsa, a partir do bloco de parafina correspondente ao nódulo em questão. Cada diagnóstico será classificado de acordo com os 
critérios histológicos estabelecidos pelos autores Patnaik et al. (1984) e Kiupel et al. (2011). Posteriormente, as variáveis estudadas serão 
correlacionadas com o auxílio do software SPSS PASW Statistics 18. O teste estatístico aplicado será o qui-quadrado de Pearson. Fotos microscópicas 
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RESUMO
A anemia é uma das alterações hematológicas mais frequentes na clínica de felinos. Entre as causas de anemia estão as hemoparasitoses, que quando 
forma isolada ou em associação com a infecção por retrovírus responsáveis pela frequente imunossupressão encontrada nos felinos, podem levar uma 
infecção em forma assintomática a uma doença fatal na dependência principalmente, da patogenicidade da espécie envolvida, e em partes, da 
suscetibilidade do hospedeiro, do estágio da infecção e do grau e velocidade de desenvolvimento da anemia. Este tema se torna ainda mais importante 
quando trabalhamos também com animais errantes que são expostos a estresse e doenças imunossupressoras, tornado a doença clínica uma realidade 
que muitas vezes é negligenciada por falta de diagnóstico. O presente projeto tem como objetivo, realizar diagnóstico por meio de técnicas sorológicas 
(teste rápido imunocromatográfico) e moleculares (Reação em cadeia pela polimerase – PCR) para as principais hemoparasitoses e viroses que 
acometem felinos domésticos. Com exceção do teste imunocromatográfico (teste rápido para Fiv e Felv) que será realizado no estabelecimento de 
coleta, todos os demais testes serão realizados por laboratórios particulares. Para isso, é necessário a coleta de sangue e soro destes felinos, que serão 
obtidas por meio de punção da veia cefálica após contenção mecânica do animal. As amostras serão acondicionadas em tubos com e sem 
anticoagulante devidamente identificados e por fim congelados. Com os resultados obtidos desse projeto será possível estimar a prevalência e 
distribuição dessas infecções dentro da área estudada (Zona Oeste do município do Rio de Janeiro), e assim desenvolver estratégias de controle, 
profilaxia e até mesmo tratamento em caso de doença clínica. As coletas de sangue dos felinos, só serão realizadas mediante autorização por escrito 
dos responsáveis pelo animal. A partir dos resultados obtidos desse projeto, poderá ser traçado um melhor plano sanitário para os animais. Além disso, 
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RESUMO
O estado do Rio de Janeiro está inserido no bioma Mata Atlântica, o qual preserva somente 8% de sua cobertura original. Este bioma abriga várias 
espécies de flora e fauna endêmicas que com a constante pressão antrópica, os animais vêm cada vez mais se aproximando de áreas urbanas, e ao 
serem encontrados nessas áreas são capturados e entregues a um centro de triagem de animais silvestre (CETAS) ou a um centro de reabilitação 
(CRAS). Nesses locais, várias espécies convivem muito próximas e é comum a ocorrência de diversas desordens de saúde, devido isso existe uma grande 
necessidade de se ter um controle sanitário desses animais tanto na entrada do centro quanto na saída, principalmente se o destino for o retorno a 
natureza. Dentre os vários problemas sanitários que afetam os animais silvestres, as enfermidades parasitárias estão entre as mais frequentes, 
podendo causar desde infecções subclínicas até a morte, sendo as hemoparasitoses muito comuns principalmente em casos de alta-densidade 
populacional. Estas doenças podem interferir no comportamento e no desenvolvimento das diferentes espécies animais, principalmente daquelas 
capturadas ilegalmente que, em decorrência do estresse e do manejo inadequado podem ser acometidos também por infecções secundárias, 
prejudicando a perpetuação da espécie. Este trabalho tem como objetivo diagnosticar e identificar os hemoparasitos que ocorrem em animais que são 
recebidos pelo Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) da Universidade Estácio de Sá (UNESA). Para isso será coletado sangue total de 
mamíferos, repteis e aves, a partir deles serão confeccionados esfregaços sanguíneos que serão fixados com álcool metílico e corados com solução de 
giemsa a 10%, estes esfregaços serão analisados por microscopia óptica atentando-se para a presença de hemoparasitos. Espera-se que os resultados 
obtidos auxiliem nos planos de manejo sanitário do CRAS-UNESA e contribuam para preencher parte da lacuna que existe sobre este assunto na 
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RESUMO
A doença de Chagas (ou Tripanossomíase Americana) é uma zoonose de caráter crônico, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi (T.cruzi). No 
ciclo silvestre, insetos triatomíneos são importantes vetores, podendo infectar roedores, marsupiais e outros animais silvestres, que constituem os 
reservatórios do parasito. Devido à intensa destruição do ambiente natural onde vivem os animais, estes estão sendo forçados a mudar de habitat. Os 
insetos vetores têm se adaptado a fontes alternativas de alimento, tanto no peridomicílio, como no intradomicílio, condições que podem determinar o 
aumento da incidência da doença em humanos. Nesse contexto a presença de gambás (Didelphis marsupialis) tem assumido um importante papel que 
merece atenção especial dos programas de Saúde Pública. O gênero Didelphis é aquele com maior dispersão no continente, ocorrendo do sudeste do 
Canadá ao sul da Argentina, sendo o mamífero reconhecido por muitos como o mais importante reservatório do parasito. A sua ampla distribuição se 
deve principalmente a sua impressionante adaptabilidade a diferentes nichos ecológicos, principalmente a ambientes com elevado grau de ação 
antrópica. Considerando a importância dos animais silvestres como reservatórios de T.cruzi, o objetivo do presente estudo será avaliar, por pesquisas 
em esfregaços hematológicos com sangue fresco, e em lâminas com sangue concentrado ou não, por meio da centrifugação,  a presença de formas 
sanguíneas infectantes de T.cruzi no sangue de gambás (Didelphis marsupialis), capturados e levados ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres 
(CRAS) localizado no campus de Vargem Pequena/RJ da Universidade Estácio de Sá, durante o período de agosto de 2019 a julho de 2020, a fim de 
contribuir para os estudos de epidemiologia a cerca da infecção natural desses animais, que podem demonstrar grande importância como 
reservatórios de T. cruzi, no ciclo epidemiológico da doença de Chagas, assim como obter o padrão hematológico do hemograma completo dos 
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RESUMO
A Ehrlichiose Monocítica Canina (EMC) é uma doença cosmopolita causada pela rickettsia gram negativa pleomórfica Ehrlichia canis, sendo transmitida 
através da picada de carrapatos, principalmente Rhipicephalus sanguineus, e geralmente apresentando forma multissistêmica causando uma afecção 
debilitante e provocando sinais e sintomas inespecíficos, o que dificulta o estabelecimento do diagnóstico sem a realização de exames 
complementares. Na clínica médica veterinária, a alta prevalência da EMC é preocupante, uma vez que se trata de uma doença altamente debilitante 
que pode levar ao óbito do animal acometido, já que o sucesso do tratamento depende diretamente do diagnóstico criterioso da doença. O alto custo 
do teste considerado o padrão ouro para o diagnóstico, o PCR, e da segunda melhor opção, o Snap 4Dx Plus®, contribuem para a ampla utilização das 
alterações em parâmetros hematológicos como auxílio ao diagnóstico da doença, o que pode contribuir para a alta prevalência de diagnósticos falso 
positivos, já que a anemia acompanhada de trombocitopenia é um achado inespecífico, podendo contribuir também para o aumento da mortalidade 
de cães infectados por E. canis pela ineficiência do tratamento instituído. Dentro deste contexto, o objetivo deste estudo é comparar a validade do 
achado de trombocitopenia para diagnóstico de EMC em comparação aos testes sorológicos Snap 4Dx Plus® e PCR. Para tanto, serão coletados dados 
de prontuários de cães com suspeita clínica de EMC atendidos em quatro clínicas médico-veterinárias, duas na zona norte e duas na zona sul do 
município do Rio de Janeiro/RJ, no período de agosto de 2017 até o agosto de 2019. A partir da contagem de animais com trombocitopenia e da sua 
relação com o resultado, positivo ou negativo para E. canis, nos testes Snap 4Dx Plus® e/ou do PCR serão calculadas a sensibilidade, especificidade, 
valor preditivo positivo e negativo, além da acurácia da evidência de trombocitopenia em comparação ao resultado obtido a partir do Snap 4Dx Plus® e 
do PCR. Espera-se, desta forma, contribuir para o conhecimento acerca da validade da análise da trombocitopenia para o diagnóstico de EMC na rotina 
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Título: AVALIAÇÃO DA ROTULAGEM E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DE PRODUTOS ALIMENTARES CONSUMIDOS PELOS UNIVERSITÁRIOS DA 
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RESUMO
A rotulagem nutricional e a informação nutricional são ferramentas obtidas nos rótulos dos produtos alimentares e que fornecem ou deveriam 
fornecer todas as informações referentes ao produto ofertado e essas informações precisam ser utilizadas pelos consumidores a fim de obterem 
conhecimento sobre o produto que consomem. Não raro, observa-se a dificuldade de entendimento desses rótulos, como relatos variando desde: 
presença excessiva de termos técnicos, dificuldade de discernimento sobre a qualidade nutricional do produto, informação em locais do display difíceis 
de serem lidas, dificuldade em obter informações a cerca de produtos alergênicos. Sendo assim, o presente trabalho ter por objetivo realizar a 
avaliação da rotulagem nutricional dos produtos alimentares ofertados na UNESA no campus Nova Iguaçu nos âmbitos da qualidade nutricional e da 
informação nutricional, verificando a forma como as informações são apresentadas e as opções que os discentes possuem para consumir alimentos 
saudáveis. 
A avaliação dos rótulos ocorrerá com obtenção dos produtos nos estabelecimentos alimentares da instituição e será criada uma escala de teor de 
energia total ofertada por porção além do teor de adequação de macro e micronutrientes, informações estas sobre a qualidade nutricional do produto. 
Referente à qualidade da informação nutricional, os rótulos serão avaliados da seguinte forma: apresentação das informações no display, disposição 
das frases, avaliação de indução ao consumo por propaganda de funcionalidade do produto, tamanho das letras, informações mínimas contidas 
conforme estabelecidas pela RDC nº 360 de 2003. Desta forma será possível elencar os produtos com melhor teor nutricional a partir das informações 
nutricionais obtidas no rótulo bem como os produtos que conseguem informar de forma adequada o consumidor, sem induzi-lo ao erro. Ao final 
produziremos material informativo sobre rotulagem e resultados obtidos no projeto a fim de informar e instrumentalizar o consumir do campus Nova 
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RESUMO
A cerveja é definida como uma bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro oriundo do malte de cevada e água potável, por ação da 
levedura, com adição de lúpulo. Incluída na dieta humana, desde pelo menos 5000 A.C., como um produto da fermentação de cereais que contêm 
açúcares e uma variedade de nutrientes e substâncias bioativas importantes que exibem propriedades funcionais. As cervejas especiais – também 
conhecidas como artesanais, premium, superpremium, gourmet – são dotadas de tributos de diferenciação se comparadas àquelas produzidas em 
larga escala. A qualidade do produto final é influenciada por diversas variáveis, como a qualidade da matéria-prima, tipo de malteação, o método de 
preparação do mosto, tipo de lúpulo, tipo e qualidade das leveduras, tempo de fermentação, maturação, utilização ou não de pasteurização e filtração. 
A cerveja artesanal se diferencia da industrializada devido aos cuidados com processo de fabricação, por exemplo, enquanto nas cervejas industriais 
utiliza-se cerca de 60% de malte e 40% de outros cereais na sua fabricação visando o menor custo, numa cerveja artesanal usa-se 100% de malte, 
resultando numa cerveja de melhor qualidade. As propriedades funcionais da cerveja se devem a presença de compostos fenólicos, compostos 
antioxidantes provenientes do lúpulo e do malte, vitaminas do complexo B e minerais. Os compostos fenólicos apresentou importantes fatores na 
prevenção do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes mellitus tipo 2, hiperlipidemia, hipertensão arterial sistêmica, 
câncer, doenças inflamatórias, dentre outras. Entretanto, as cervejas artesanais possuem um nível elevado desses compostos, quando comparadas a 
cervejas industriais. O objetivo desse estudo será determinar o teor de compostos fenólicos totais e capacidade antioxidante de cervejas 
industrializadas e artesanais mais consumidas no Brasil. As cervejas selecionadas serão caracterizadas quanto ao teor de compostos fenólicos totais por 
Folin-Ciocalteu (expresso em MG de ácido gálico/mL) com extração de solução de metanol a 50%. A capacidade antioxidante será medida por dois 
ensaios: FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) e TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity). No método de FRAP o reagente de FRAP será 
preparado misturando-se 2 mL de solução TPTZ 10 mM em HCl 6 M, 2 mL de solução de FeCl3 20 mM e 20 mL de tampão de acetato 300 mM (pH 3,6), 
e era mantido em banho a 37 °C antes da análise. O ensaio TEAC a solução estoque do radical ABTS será gerada pela reação de K2S2O8 e ABTS durante 
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RESUMO
Plantas tradicionais como ora-pro-nobis, podem contribuir para a diversificação agrícola e segurança alimentar. Nesse contexto, as plantas alimentícias 
não convencionais (PANCS) tem sido estudadas como alternativa de alimentação saudável, apresentando a riqueza alimentícia e medicinal existente na 
flora brasileira. Os estudos acerca do consumo das plantas alimentícias não convencionais  viabilizam agregação de valor a estes materiais, os quais 
muitas vezes são descartados e apresentam utilização negligenciada,  sendo destinados a lixo. Em contrapartida, são materiais de elevado valor 
nutricional. A ora-pro-nobis tem sido avaliada como um material rico  principalmente em proteínas, sendo capaz de ser utilizada no combate à 
comorbidades relacionadas à deficiência de proteínas. Além disso, tem sido relatado que apresenta alto teor de compostos fenólicos, possuindo, assim, 
capacidade antioxidante. Estudos recentes demonstram grande interesse na utilização de alimentos  funcionais, os quais apresentam em sua 
composição compostos fitoquímicos capazes de atuar em diferentes vertentes, desde a prevenção até o tratamento de diversos problemas 
relacionados à saúde humana. A ora-pro-nóbis apresenta utilização viável, pois além das propriedades funcionais e valor nutricional, não apresenta 
toxicidade. Tendo em vista o potencial alimentar das plantas alimentícias não convencionais, o objetivo deste estudo é investigar e determinar a 
composição centesimal e informações de pães elaborados  com farinha de ora-pro-nóbis buscando demonstrar o potencial nutritivo e agregar valor 
científico à esta PANC. Serão elaboradas  farinhas de ora-pro-nóbis, por meio de secagem e moagem, as quais serão utilizadas na elaboração de pães, 
os quais terão sua composição centesimal determinada, além da elaboração das informações nutricionais e ficha técnica. A capacidade antioxidante 
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RESUMO
Esse projeto tem como objetivo caracterizar os alimentos disponíveis em domicílios com idosos no Brasil e classifica-los segundo o propósito e 
extensão de processamento, em alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Essa classificação de alimentos, 
denominada NOVA, foi proposta por pesquisadores que observaram a relação das mudanças alimentares ocorridas nos últimos anos e o aumento da 
prevalência de doenças crônicas não transmissíveis. A classificação NOVA vem sendo aplicada em diferentes países com diversas finalidades. Até o 
momento, foi utilizada para: descrever as mudanças no consumo alimentar nacional relativo a produtos ultraprocessados ao longo do tempo; analisar 
o impacto do consumo desses produtos na qualidade nutricional da dieta; associar o nível de processamento de alimentos a desfechos de saúde; 
adotada como referencial teórico para a última edição do Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde; e para orientar a coleta 
de informações sobre o nível de processamento dos alimentos em inquéritos dietéticos em nível mundial. A rapidez com o qual ocorre o 
envelhecimento populacional nos países em desenvolvimento como o Brasil, faz com que o mesmo venha ganhando importância por sua repercussão 
em várias esferas da sociedade, sobretudo no que diz respeito às políticas públicas. A tendência de envelhecimento da população acarretará impactos 
em diferentes setores da sociedade. Isto porque a importância do crescimento da população idosa não se dá apenas por questões demográficas, o 
aumento da expectativa de vida de indivíduos produz uma verdadeira revolução envolvendo desafios políticos, econômicos, sociais e, de modo 
especial, nos campos da saúde e da alimentação. Devido aos impactos nesses setores, e ainda, devido a importância de se buscar alternativas que 
tentem garantir que o envelhecimento ocorra com qualidade de vida, se faz necessário o conhecimento do comportamento desses indivíduos. Desta 
forma, busca-se caracterizar o perfil alimentar de idosos e classificar os alimentos disponíveis para consumo nos domicílios com idosos. Para realização 
deste trabalho serão utilizados os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2008-2009, disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
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RESUMO
A kombucha é uma bebida ancestral, refrescante, naturalmente gaseificada que, com a fermentação controlada de ingredientes naturais, oferece 
qualidades probióticas que controlam e previnem doenças. Essa bebida milenar é feita de chá fermentado em um lento e delicado processo artesanal. 
Trata-se de uma bebida elaborada a partir ação conjunta de leveduras e bactérias do ácido acético, chá preto (ou verde) e açúcar. No Brasil, não existe 
uma regulamentação específica para a produção de Kombucha, sendo necessários estudos que determinem sua composição, garantindo a produção e 
comercialização de forma segura. Sendo assim, esse trabalho teve por objetivo, estudar o processo fermentativo do kombucha por meio do estudo da 
variação da concentração inoculo convencional e o tempo reacional, além de estudos microbiológicos preliminares. Nos ensaios serão verificados e 
estudos a fermentação acética e a fermentação alcoólica, por serem parte do processo fermentativo envolvidos na fabricação desta bebida. Como o 
kombuchá é usado como bebida alternativa na suplementação alimentar, com baixo custo e facilidade de produção, esse trabalho permitirá estudar o 
processo de produção de forma rudimentar, além de proporcionar o estudo em escala laboratorial, com a pesquisa das variáveis físico-químicas e com 
o acompanhamento microbiológico, mostrando que o aumento de escala realizado de forma asséptica não impedi a produção em fermentadores num 
ambiente montado sem a estruturação de um laboratório propriamente dito. A caracterização físico-química será acompanhado no preparo das duas 
escalas a fim de estudar de que maneira o aumento na escala impacta nas propriedades. Para tanto,  será a cinética da reação para entender e 
desenvolver o processo fermentativo e o por meio desse avaliar e determinar as concentrações da fonte de carbono e de chá, analisar a temperatura 
ideal para este processo fermentativo e o acompanhamento de pH final da bebida ao longo dos processos. Além disso, será estudo o tempo de 
prateleira e as variáveis necessário para que o tempo de armazenamento seja aumentado sem comprometimento do produto e de suas propriedades 
organolépticas. O projeto ainda pretende estudar a incorporação de sabores à bebida por meio da adição de frutas e ervas. Para tanto, será estudo a 
melhor concentração na desses aditivos e de que maneiras eles influenciam no processo de fermentação e nas variáveis físico-químicas. Para garantir 
que a incorporação de frutas e ervas não alteraram a propriedades organolépticas, será realizado uma análise sensorial a fim de saber se a adição do 
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RESUMO
A inserção na Universidade apresenta-se como uma importante etapa no processo de transição da adolescência para a fase adulta. Esses indivíduos, 
antes acostumados ao convívio diário com seus familiares, passam a ter mais responsabilidades e liberdade para definirem suas próprias escolhas, 
inclusive com relação a alimentação. Desta forma, é comum o consumo de alimentos ricos em gorduras, açúcar e sódio, associado à baixa ingestão de 
frutas, verduras, legumes e grãos integrais. A ingestão adequada de frutas e hortaliças é essencial para uma dieta saudável e está diretamente 
associada à manutenção do peso corporal e ao menor risco de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Na busca de uma melhor 
qualidade de vida a alimentação apresenta-se como requisito básico para a promoção e a proteção da saúde, potencializando o crescimento e 
desenvolvimento humano. As frutas e hortaliças podem ser consumidas adotando diversas técnicas de preparo, por diferentes processos de cocção ou 
in natura. Os métodos mais utilizados para a cocção de hortaliças são: cozinhar a vapor, refogar e cozinhar a pressão. Os estudos têm demostrado que 
os diferentes métodos de cocção podem comprometer o teor de compostos fenólicos dos alimentos, por exemplo, o processo de fervura (água em 
ebulição) reduz o teor de polifenóis em couve-flor, porém, a couve-flor cozida no vapor apresenta um aumento significativo de polifenóis. É importante 
salientar que os estudos são escassos na literatura científica para avaliação do perfil de consumo de frutas e hortaliças por estudantes de nutrição e a 
associação com diferentes técnicas de preparo, correlacionando com o teor de compostos fenólicos. Sendo assim, o objetivo desse estudo será avaliar 
o consumo de frutas e hortaliças por alunos do curso de nutrição da Universidade Estácio de Sá de Santa Cruz e Duque de Caxias e investigar o teor de 
compostos fenólicos e o perfil químico antes e depois do preparo com diferentes métodos de cocção. Para avaliação do perfil de consumo de frutas e 
hortaliças dos alunos de nutrição serão aplicados um questionário e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido obtido pelo Comitê de Ética em 
pesquisa da UNESA para utilização dos dados na pesquisa científica, no qual só será aplicado após aprovação do projeto pelo colegiado, o projeto está 
cadastrado na plataforma Brasil e a situação do Projeto é em apreciação ética (CAAE: 11192319.5.0000.5284). Posteriormente, as frutas e hortaliças 
mais consumidas relatadas pelos alunos após aplicação do questionário, serão preparadas no Laboratório de Técnica Dietética da Universidade Estácio 
de Sá Santa Cruz utilizando diferentes métodos de cocção (assado, cozido ao vapor, ebulição, refogado e micro-ondas) e será medido o teor de 
compostos fenólicos antes e após os diferentes métodos de cocção pelo método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau e para avaliação de possíveis 
modificações químicas dos compostos fenólicos presentes nos alimentos devido a aplicação de calor será realizada a avaliação do perfil químico  por 
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RESUMO
Diversos estudos demonstram grande interesse na utilização de alimentos funcionais, os quais apresentam em sua composição compostos fitoquímicos 
capazes de atuar em diferentes vertentes, desde a prevenção até o tratamento de diversos problemas relacionados à saúde humana. Nesse contexto, 
os alimentos funcionais tem recebido destaque por pesquisadores, onde uma série de estudos tem sido desenvolvidos no sentido de relatar sua 
importância na saúde humana.O hibisco (Hibiscus sabdariffa L.) tem sido reportado na literatura científica e utilizado popularmente como um alimento 
funcional e uma planta medicinal, devido à uma série de propriedades antioxidantes e antimicrobianas. O mesmo tem sido utilizado em maior parte 
em forma de chás, que são preparados por infusão, com um apelo funcional que gira em torno da presença de antocianinas e sua atuação como 
composto antioxidante. Os alimentos ricos em antioxidantes apresentam consumo favorável, uma vez que atuam na prevenção do envelhecimento 
celular, além de apresentarem propriedades como antiinflamatórias, anticarcinogênicas, dentre outras. A indústria de alimentos muitas vezes se 
aproveita das alegações de funcionalidade dos alimentos para promoção de marketing. No entanto é importante que se conheça os processos 
tecnológicos e de elaboração dos quais o alimento sofre. O presente estudo visa determinar os teores de fenólicos totais, antocianinas, e capacidade 
antioxidante de diferentes chás de hibisco comercializados no Rio de Janeiro, visando avaliar sua funcionalidade frente aos apelos comerciais de que se 
trata de um alimento de fato funcional e antioxidante. Serão obtidos do comércio varejista do Rio de Janeiro, chás de hibisco em sachês. Para a 
determinação do teor de fitoquímicos e capacidade antioxidante, serão preparados extratos a partir da infusão dos chás, simulando a forma de 
consumo convencional (doméstica). A capacidade antioxidante será determinada pelos ensaios de DPPH e FRAP e ainda expressa pelo percentual de 
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RESUMO
Entre  2005  e  2015,  a  proporção  de  idosos brasileiros aumentou de  9,8% para  14,3%. O organismo humano passa por algumas modificações com o 
processo de envelhecimento, como alterações endócrinas, gastrointestinais, musculares e renais, que podem impactar nas necessidades nutricionais 
do indivíduo. Além disso, a condição social, a presença de doenças crônicas e a utilização de medicamentos pode impactar no estado nutricional do 
indivíduo. A maioria dos idosos é portador de doenças ou disfunções orgânicas. A prevalência de desnutrição está aumentando nessa população e está 
associada a declínio em: estado funcional, função muscular, massa óssea diminuída, disfunção imunológica, anemia, função cognitiva reduzida, 
cicatrização deficiente, atraso na recuperação de cirurgia, maiores taxas de readmissão hospitalar e mortalidade. Apesar de prevalências aumentadas 
na população idosa, o comportamento alimentar está intrinsecamente relacionado ao quadro de transição nutricional, com aumento da prevalência de 
excesso de peso em diferentes faixas etárias.Hábitos alimentares inadequados constituem importante fator de risco para a obesidade e outras doenças 
crônicas não transmissíveis na vida adulta e para a população idosa. Nesta última, a dieta monótona também é agravada pela perda sensorial (declínio 
progressivo de paladar e olfato) e perda de autonomia. Nos últimos anos, houve elevação do consumo de alimentos ultraprocessados, que além de 
possuírem alto teor calórico, são ricos em açúcar, gordura e sal, contidos em porções cada vez maiores. O novo padrão é marcado pela redução do 
consumo de alimentos in natura (como frutas e hortaliças) e minimamente processados. Diante disso, há um papel fundamental no conhecimento 
sobre o comportamento do idoso brasileiro, para que novas estratégias e programas possam ser implementados, visando a prevenção de doenças 
crônicas não-transmissíveis e melhoria da qualidade de vida. O objetivo do projeto é avaliar o estado nutricional da população idosa brasileira e sua 
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RESUMO
A ingestão de alimentos é uma das principais vias de exposição do homem a diferentes compostos, visto que uma mistura complexa de substâncias 
químicas é encontrada na dieta. Algumas das substâncias presentes nos alimentos podem ter efeitos mutagênicos e/ou carcinogênicos, isto é, podem 
induzir mutações no ácido desoxirribonucleico (DNA) e/ou podem favorecer o desenvolvimento de tumores, enquanto outras podem atenuar ou 
anular estes efeitos. Nesse sentido, as evidências científicas apontam a importância da dieta para a prevenção e tratamento no desenvolvimento dos 
diferentes tipos de câncer.
   Diante desses fatores, o interesse do consumidor na relação entre dieta e saúde tem aumentado. Existe hoje um reconhecimento muito maior das 
pessoas de que a dieta pode reduzir o risco de doenças e manter o seu estado de saúde e bem estar, através de um estilo de vida saudável. Os estudos 
apontam que os compostos antioxidantes da dieta e a combinação de substâncias protetoras das plantas têm ajudado a dar o impulso para o 
desenvolvimento de processos com a obtenção de alimentos funcionais. O setor alimentício preocupa-se com a aplicação de cores e obtenção de 
alimentos que agradem aos olhos do consumidor. Os corantes artificiais são substâncias utilizadas pelas indústrias  alimentícias com objetivo de colorir, 
padronizar e recuperar a cor de seus produtos, tornando-os mais atrativos aos consumidores. Estes aditivos têm despertado o interesse de 
investigadores não somente por suas características benéficas ao processamento e venda de um determinado produto, mas também por seu potencial 
toxicológico, sendo relacionado ao desenvolvimento, desde alergias e câncer. A indústria de alimentos vem buscando alternativas para substituir os 
corantes artificias por pigmentos naturais de vegetais, microrganismos ou animais ou substâncias sintéticas idênticas às naturais, por serem saudáveis e 
de qualidade superior. Neste contexto, os métodos mais adequados de produção e extração desses pigmentos devem ser estudados. A base científica 
brasileira deve ser incrementada para a industrialização e introdução destes produtos de origem biotecnológica, principalmente no mercado nacional. 
Os cultivos de beterraba amarela são novos no mercado para os consumidores, portanto, representam uma potencial fonte de investigação de 
betacianina e betaxantina. A análise das betalaínas em beterraba vermelha, se concentra principalmente nas betacianinas, enquanto as betaxantinas 
têm sido estudadas pela elucidação das vias bioquímicas. Além disso, a falta de padrões comercialmente disponíveis tem limitado as análises de 
betalaínas. Portanto, o sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) compatível com a espectrometria de massa é a melhor opção de 
análise para rastreio de betalaína no material vegetal comestível e para a separação e identificação de compostos complexos de betaxantina em 
beterraba vermelha e amarela. Além disso, esta hortaliça enfrenta dificuldade na exploração comercial por ser mais sujeita ao escurecimento 
enzimático, pela presença das polifenoloxidades, do que nas variedades vermelhas. Justificativa - Portanto, o presente projeto propõe o estudo da 
investigação dos pigmentos, principalmente os compostos responsáveis pela mudança da cor da polpa que ocorre durante a cocção, avaliando 
aspectos da estabilidade frente a fatores de importância no processamento e armazenamento de alimentos, visando contribuir para que seja 
encontrada uma nova alternativa para a substituição dos corantes artificiais utilizados pelas indústrias de alimentos.O objetivo do projeto é caracterizar 
as betalaínas da polpa da beterraba amarela após a cocção, visando avaliar a sua estabilidade frente a fatores envolvidos no processamento e 
armazenamento de alimentos. A metodologia empregada será divida em etapas e diferentes métodos de análises que irão contribuir para a interação 
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Título: LESÕES PIGMENTADAS DA CAVIDADE ORAL: UM ESTUDO BASEADO NAS CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS E CLÍNICO-PATOLÓGICAS

Docente orientador: Juliana de Noronha Santos Netto

RESUMO
As lesões pigmentadas são lesões de bastante interesse para o dentista clínico e o especialista. As lesões pigmentadas podem originar-se na cavidade 
oral de forma endógena ou exógena. Quando a pigmentação é de origem endógena, o processo envolvido inclui a maior concentração de melanina 
produzida pelo número acentuado de melanócitos ou células névicas, semelhantes aos melanócitos. Já a pigmentação de origem exógena é produzida 
por impregnação tecidual através de metais pesados ou pelo uso de medicamentos. Sabe-se que as lesões pigmentadas podem apresentar aspectos 
clínicos bastante semelhantes e critérios diagnósticos variáveis; visto isso, postula-se que todas as lesões pigmentadas que acometem a cavidade oral 
devem ser criteriosamente examinadas, pois podem implicar em erros grosseiros de diagnóstico, caso não se tenha o devido conhecimento a respeito 
dessas patologias. As lesões pigmentadas da cavidade oral podem ser divididas em lesões melanocíticas benignas, como por exemplo: melanose 
(fisiológica e do fumante), nevo melanocítico e malignas, como o melanoma. As lesões pigmentadas exógenas podem ser explicitadas mais 
frequentemente pela tatuagem por amálgama, ou eventualmente pela impregnação tecidual por grafite. De acordo com a literatura, as lesões 
pigmentadas mais prevalentes na cavidade oral são a pigmentação fisiológica e a mácula melanótica, seguida do nevo melanocítico. A tatuagem por 
amálgama também se apresenta como uma lesão bastante comum. Em contrapartida, os melanomas orais são lesões um tanto quanto raras, mas não 
menos importantes e relevantes, visto a gravidade do diagnóstico. O objetivo deste estudo é realizar um levantamento dos casos de pacientes com 
diagnóstico de lesões pigmentadas e descrever as características clínico-patológicas das lesões, a fim de traçar um perfil epidemiológico, entendendo a 
sua importância no acometimento desse grupo de lesões na população específica. A casuística será obtida a partir do arquivo de dados do atendimento 
dos pacientes na clínica de Estomatologia 2 da Universidade Estácio de Sá. As lesões pigmentadas serão determinadas a partir do índice descrito no 
livro de Patologia Oral e Maxilofacial (Neville et al., 2016). Também será feita a revisão dos dados clínicos a partir dos prontuários e a revisão 
histopatológica das lâminas para confirmação diagnóstica. Os resultados serão descritos incluindo o perfil sócio-demográfico, clínico e histopatológico 
dos pacientes. Espera-se avaliar o perfil epidemiológico dessa população, buscando informar o profissional cirurgião-dentista sobre o reconhecimento 
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Título: PLANEJAMENTO DE ESTRATÉGIA DE ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL A PARTIR DE ESTUDO DESCRITIVO SOBRE AS MANIFESTAÇÕES 
CRANIOFACIAS DE CRIANÇAS COM MICROCEFALIA CAUSADA PELA INFECÇÃO MATERNA PELO VÍRUS DA ZIKA.

Docente orientador: Mildred Ferreira Medeiros

RESUMO
Desde abril de 2015, o vírus Zika (ZIKV) foi identificado como o agente etiológico de doença exantemática aguda no Brasil e, a partir de outubro do 
mesmo ano, neuropediatras do Recife (Pernambuco) deram o sinal de alerta sobre uma epidemia de microcefalia com alterações radiológicas 
peculiares, sugestivas de infecção congênita (calcificações, ventriculomegalia e desordem do desenvolvimento cortical), tendo sido afastadas as 
principais causas de infecção congênita que cursam com calcificações cerebrais (citomegalovírus e toxoplasmose), assim como outras causas genéticas 
ou ambientais. A incidência de casos de microcefalia no Brasil aumentou consideravelmente no segundo semestre de 2015, chegando, no momento, a 
907 casos confirmados e 4.293 ainda em investigação. A Organização Mundial da Saúde (OMS) atualmente define microcefalia como um perímetro 
cefálico (PC) igual ou inferior a 31,9cm para meninos e igual ou inferior a 31,5cm para meninas nascidos a termo. Apesar de ainda serem escassos os 
conhecimentos sobre a evolução natural da doença e sua patogenia, as evidências atuais são fortes o suficiente para estabelecermos a relação causal 
entre a infecção pelo ZIKA vírus durante a gravidez, em especial no primeiro trimestre e não necessariamente sintomática, e o aumento da frequência 
de abortos, natimortos e mortalidade precoce, além da microcefalia e outras dismorfias que causam retardo no desenvolvimento motor e funcional de 
várias regiões do corpo. O presente estudo se justifica por buscar reunir informações que orientarão o profissional de odontologia no planejamento da 
ação em saúde bucal com os pacientes com malformações craniofaciais causadas pela infecção materna pelo vírus da zika. A justificativa dessa 
pesquisa também se dá pela importância na qualidade do cuidar, dando uma melhor expectativa de vida para esses indivíduos, pois estudos 
comprovam que esta infecção pode acarretar danos psicomotores irreversíveis. Identificar anomalias craniofaciais fetais associadas á infecção materna 
pelo vírus da zika já descritas na literatura; Elaborar proposta de protocolo de atenção primária de saúde aos pacientes portadores de manifestações 
orofaciais e incapacidades motoras causadas pela infecção materna pelo vírus da zika; Apresentar proposta de planejamento de orientação aos 
pais/cuidadores para manutenção de rotina de saúde bucal de crianças com tais manifestações orofaciais e incapacidades motoras;Fase I - Pesquisa 
qualitativa e descritiva. A coleta de dados será realizada através de levantamento bibliográfico nas bases de dados associadas a Biblioteca Virtual de 
Saúde e no Portal de Periódicos Capes. Foram definidos os seguintes critérios de inclusão para triagem dos textos: sendo utilizados os descritores em 
saúde: recém nascidos, microcefalia, manifestações bucais; odontogênese, Zika Vírus. Sendo considerados artigos publicados entre 2000 e 2018 
disponíveis integralmente online e publicados em inglês ou português. Após levantamento bibliográfico com descritores combinados, os principais 
dados serão organizados em tabelas para destacar as manifestações orofaciais e comprometimentos motores causados nas crianças que foram 
afetadas pela infecção materna pelo vírus da zika na gestação. Fase II- Planejamento de protocolo de atenção de saúde pelo dentista para atendimento 
clínico da criança com manifestações orofaciais e incapacidades motoras causadas pela infecção pelo vírus da zika  durante a gestação; Fase III-
Elaboração de proposta de orientação aos pais/cuidadores sobre as práticas de rotina de higienização bucal diária e sobre a necessidade das visitas 
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Título: A QUESTÃO DA RESPONSABILIDADE NA CLÍNICA PSICANALÍTICA.

Docente orientador: Antonio Carlos Rabelo Dalbone Júnior

RESUMO
A conjuntura histórica atual parece influenciar decisivamente o modo do ser humano lidar com a questão da responsabilidade. Nesse contexto, novos 
desafios surgem para a clínica e demandam uma reavaliação do papel da responsabilização subjetiva no tratamento. Apesar da importância do tema, 
ainda é tímida a produção intelectual e acadêmica devotada ao mesmo, o que justifica a necessidade do desenvolvimento de pesquisas, sobretudo em 
projetos que marcam a formação acadêmica e profissional como os projetos de iniciação científica. Na história da psicanálise, a questão da 
responsabilidade se insere no terreno das reflexões sobre a experiência moral, a formação da instância crítica, assim como a partir da investigação 
sobre a etiologia dos quadros clínicos e sobre a participação intencional do sujeito na produção dos mesmos. Foram realizados variados 
encaminhamentos da questão, desde as vertentes que parecem promover a irresponsabilidade do paciente durante o tratamento, até aquelas outras 
que situam a questão ética da responsabilidade como constitutiva da clínica. De acordo com Freud, devemos considerar o sujeito responsável por seus 
conteúdos e impulsos inconscientes, mesmo os que tenham a maldade como conteúdo. Esta tese expressa o propósito da psicanálise enquanto clínica, 
que pretende fazer com que o ego do paciente reconheça a causalidade do id, responda e assuma o destino da exigência pulsional. No interior do 
movimento psicanalítico, há vertentes que, apoiadas no determinismo inconsciente, parecem promover a irresponsabilidade do paciente durante o 
tratamento, até aquelas outras, como a escola lacaniana, que situam a questão ética da responsabilidade como constitutiva da clínica, através da 
concepção de uma clínica desde o ponto de vista ético. Do lado da psicanálise inglesa, na esteira do trabalho de Melanie Klein e de sua elaboração do 
conceito de posição depressiva, D. W. Winnicott empreendeu uma série de reflexões sobre a formação da moralidade e o problema da 
responsabilidade. Como contribuição central, destaca-se a teoria sobre a capacidade do ser humano desenvolver um sentimento de envolvimento, que 
seria a base da formação da capacidade de sentir e aceitar responsabilidade. Este projeto se fundamenta basicamente em pesquisa bibliográfica. 
Enquanto uma teoria da clínica, a psicanálise tem suas questões derivadas de sua prática. Na consecução deste trabalho, pretende-se recorrer a textos 
clássicos, obras recentes e artigos acadêmicos que apresentem contribuições para a investigação da questão da responsabilidade na clínica 
psicanalítica. O objetivo do projeto é caracterizar a responsabilidade dentro do âmbito da clínica segundo a abordagem psicanalítica, assim como a 
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Título: ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA: ANÁLISE DE BOAS PRÁTICAS

Docente orientador: Ana Lúcia Azeredo Couto

RESUMO
O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial e a população brasileira envelhece de modo acelerado.  Uma importante consequência do 
aumento do número de pessoas idosas em uma população é que esses indivíduos provavelmente apresentarão um maior número de doenças e/ou 
condições crônicas que requerem mais serviços de saúde por mais tempo. Portanto, o envelhecimento populacional desafia a habilidade de produzir 
modos de cuidado que efetivamente respondam às necessidades dos idosos.   Infelizmente, apesar das mudanças demográficas e epidemiológicas, o 
sistema de saúde brasileiro ainda não prioriza as questões relacionadas ao envelhecimento. É urgente a criação de políticas que facilitem o acesso dos 
idosos aos diversos níveis de atenção. É fundamental investir na qualificação dos profissionais de saúde e reconhecer que o cuidado à pessoa idosa 
deve pautar-se pela complementaridade interdisciplinar e pela integração entre as redes de atenção. Nesse sentido, despontam, em todo o território 
nacional, uma série de iniciativas.  Com o intuito de dar visibilidade a essas práticas e incentivar o desenvolvimento de novas intervenções, o Ministério 
da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz vêm realizando, desde 2013, um mapeamento de experiências consideradas exitosas no campo da saúde da 
pessoa idosa.  Assim, o presente trabalho tem por objetivo analisar aspectos fundamentais dessas práticas.  Especificamente, propõe-se: (1) quantificar 
o número de práticas por região do país, tipo de experiência e público alvo e (2) analisar as estratégias de intervenção à luz das diretrizes da Política 
Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.  A metodologia consiste em uma pesquisa documental, de caráter quantitativo, de todos os trabalhos de atenção à 
saúde do idoso disponíveis no site saudedapessoaidosa.fiocruz.br.  A análise buscará identificar os conteúdos a partir de três categorias analíticas: (1) 
região do país onde a prática é realizada, (2) tipo de experiência e (3) público-alvo.  Espera-se que este estudo proporcione uma melhor compreensão 
sobre os serviços públicos de atenção à saúde do idoso, contribuindo para repensarmos saberes e práticas voltados para a melhoria da qualidade de 
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RESUMO
Família é entendida como um microssistema social que está inserido em diversos contextos. Muitos a consideram como uma das responsáveis dos 
sucessos e insucessos e também agente motivador de saúde ou de distúrbios psíquicos de seus membros, assim como núcleo formador da 
subjetividade. As pessoas que constituem esse microssistema compartilham sentimentos, valores, aprendizados em organizações que possuem um 
funcionamento próprio e singular e há uma grande diversidade de modelos que têm se alterado ao longo do tempo. Um breve olhar para a história da 
família brasileira nos permite constatar as mudanças progressivas e as razões são múltiplas. Hoje temos famílias constituídas por mães solteiras ou 
divorciadas, uniões homo afetivas, casais sem filhos, casais que adotam, família extensa, entre outras. Essas interações nos mostram como a família se 
organiza e nos informam que o profissional de psicologia precisa estar atento as atualizações e transformações da mesma, tendo em vista que a prática 
da Psicologia é norteada por princípios humanísticos, reflexivos e socioculturais e um de seus grandes interesses é a constituição da subjetividade. 
Assim o Psicólogo deve perceber essas diferenças e como elas afetam/influenciam a constituição da subjetividade de seus membros. Nesse sentido é 
preciso investigar como essas diversas configurações têm sido consideradas por futuros profissionais da Psicologia. O objetivo da pesquisa é, portanto, 
verificar como a formação em Psicologia influencia (de que forma influencia) a percepção dos alunos sobre as diferentes conjunturas de famílias na 
atualidade Propõe-se aqui o reconhecimento da família como produtora de subjetividade e a  investigação de como este tema tem sido tratado no 
curso de graduação em psicologia(Campus Nova Iguaçu), afetando a percepção de seus alunos. Serão realizadas entrevistas semidirigidas com 60 
alunos de Psicologia, dos 1°, 6° e 10° períodos da Universidade Estácio de Sá do campus de Nova Iguaçu. Serão também realizados grupos focais com 
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Docente orientador: Giselle Wendling Rabelais

RESUMO
O estágio clínico supervisionado no Serviço de Psicologia Aplicada é um momento de importância crucial na formação do aluno do curso de Psicologia. 
Seu objetivo consiste em que o estagiário possa aplicar na prática o conhecimento teórico adquirido ao longo de seu percurso acadêmico e possa 
desenvolver habilidades e competências quanto ao manejo psicoterápico. Apesar da importância atribuída a supervisão pelas diferentes linhas 
psicológicas, a literatura a respeito da mesma é reduzida. Existem poucos estudos que abordam o tema no formato de pesquisas empíricas, e pouca 
discussão sobre os passos que precisam ser efetivamente tomados por supervisores e supervisionandos para que efeitos significativos possam ser 
obtidos na formação do psicoterapeuta. O início da prática clínica também é compreendido por este estudo como um momento chave. Neste, o aluno 
vivencia suas primeiras experiências como terapeuta, o que traz inúmeras dificuldades, já esperadas, que estão relacionadas ao preparo teórico, 
técnico e pessoal. Além disso, enfrentamos particularidades do campo psicoterápico, como o fato de estar sozinho no momento do atendimento e 
precisar de certa bagagem de vida e experiência pessoal na interação com outras pessoas para conseguir realizar um bom atendimento. Esta pesquisa 
tem o objetivo de conhecer como o início do atendimento clínico e as supervisões são compreendidas e percebidas por nossos alunos e quais são as 
particularidades envolvidas neste processo. Também busca-se entender como os alunos entendem seus maiores ganhos e dificuldades durante este 
período no cenário da clínica-escola. Para tanto, foi desenvolvido um questionário com 10 perguntas sobre a avaliação da prática clínica e 20 questões 
sobre a experiência da supervisão. O questionário será aplicado nos estagiários de processos clínicos das diferentes abordagens sem que haja 
identificação das mesmas. Será realizada pesquisa qualitativa para que se possa descrever e explorar percepções de alunos supervisionandos sobre a 
prática do atendimento clínico e da participação em supervisão no que diz respeito aos procedimentos desenvolvidos, possibilidade de troca, solução 
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Título: CUIDADOS PALIATIVOS, SERVIÇO SOCIAL E COMUNICAÇÃO: ENTRE O PRESENCIAL E O VIRTUAL.

Docente orientador: Andrea Georgia de Souza Frossard

RESUMO
A proposta de pesquisa aborda um tema importante para os profissionais que atuam na área da saúde de alta complexidade, bem como para os 
familiares dos pacientes em tratamento paliativo. A doença está associada aos determinantes sociais e, por isso, para além de orientar e acompanhar 
as demandas oriundas de cada história de vida do paciente é importante detectar as que influenciam diretamente nos princípios dos Cuidados 
Paliativos. O estudo objetiva compreender as relações entre desigualdade social e cuidados paliativos oncológicos e a identificação dos avanços e 
perspectivas do campo em questão no território nacional, considerando a interação e articulação entre diversos atores como a família. A revisão de 
literatura necessária à investigação em sua totalidade tem por base o método de revisão integrativa. Inicialmente foram pesquisados cinco bases de 
dados eletrônicas entre janeiro e abril de 2019: LILACS, MEDLINE, Biblioteca Cochrane, PsycINFO e CINAHL visando dar base a proposta de estudo. 
Examinaram-se no período os conteúdos de periódicos, citações e referências relevantes para encontrar estudos publicados e não publicados. Trata-se 
de uma pesquisa qualitativa que será realizada em duas fases distintas e complementares. A primeira disporá do método etnográfico virtual, que 
permite a troca de saberes e de cultura, por intermédio da obtenção de conteúdos significativos disponibilizados na internet, especialmente, no 
Facebook e sites que abordam o campo dos Cuidados Paliativos. Em sua fase presencial será orientada por meio de estudo de caso, com uso de 
método misto convergente paralelo onde se lançará mão da técnica de análise temática de conteúdo por meio de leitura de prontuário focando as 
entrevistas sociais realizadas pelos assistentes sociais. O estudo tem um caráter inovador ao dar espaço ao aprofundamento das relações entre 
assistência social e saúde. Pretende-se percorrer um trajeto de integração, inclusão e consensos onde estará presente a força da diversidade para que 
um passo à frente no campo dos cuidados paliativos possa ser dado rumo à garantia de direito a vida com dignidade e proteção adequada em um 
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RESUMO
O processo de aquisição, transmissão e validação do conhecimento formal estão regulados por normas e diretrizes definidas por um ministério, cujos 
objetivos é estabelecer requisitos mínimos para o aprendizado nos diferentes níveis acadêmicos. Assim sendo, identificar e definir esses requisitos, 
aplicar a fiscalização sobre a qualidade do ensino, faz parte do conjunto de responsabilidades de um órgão governamental regulatório. Essa dinâmica 
vem sendo forçada à mudanças com o advento da Web 2.0. O processo de aquisição e transmissão são ubíquos. Por redes sociais, por blogs ou wikis, 
pessoas em diferentes lugares, de habilidades distintas, com formações acadêmicas variadas, estão constantemente trocando informações e 
formalizando conhecimentos sobre ciências e áreas distintas. A literatura atual aponta que o processo de busca, aquisição e formalização do 
conhecimento a partir de instituições formais está se alterando. A busca por conhecimento de maneira adhoc é crescente e inevitável. Porém, a busca 
e a transmissão de conhecimento de maneira não reguladas, geram grandes volumes de dados, igualmente sujeitas à validação e sem aplicabilidade 
imediata para fins organizacionais. Nesse contexto, é depreendido a falta de ferramentas com viés aberto para busca, transmissão e validação do 
conhecimento, com regulação direta, capaz de lidar com o grande volume de dados gerados e com a gestão do conhecimento que incorre da produção 
e do uso desse conhecimento, quer seja de forma livre sem um objetivo especifico de uma organização, quer seja pelo valor depreendido da ação pelos 
próprios usuários. O primeiro objetivo deste projeto de I.C. (inteligência computacional) é desenvolver uma ferramenta para compartilhamento de 
conhecimento de forma descentralizada com pessoas na figura de agentes do conhecimento. Um sistema a ser desenvolvido (chamado de Knowledge 
Sharing - KS) será capaz de juntar pessoas interessadas na obtenção de um conhecimento de uma determinada área, com uma ou mais pessoas
capazes de transmitir esses conhecimentos. Por meio de um cadastro no sistema, a rede de conhecimento estará disponível conforme as habilidades 
alegadas ou desejadas pelos usuários. Esse mesmo sistema será capaz de validar essas habilidades por meio de um esquema baseado em 
colaboratividade, capaz de receber o feedback dos usuários e considerá-los para um sistema de avaliação e indicação de aquisição do conhecimento.
A ferramenta poderá ser aplicada em ambientes distintos, e ao implantá-la, o volume de dados gerado permitirá alcançar o segundo objetivo dessa 
pesquisa que é o de implantar um modelo de I.C. para agrupar os usuários conforme suas habilidades em um mapa auto organizável. O terceiro 
objetivo deste projeto é permitir ao aluno a participação em um projeto acadêmico que se experimente a criação de uma ferramenta prática e de 
aplicação imediata. Mais do que isso, esse projeto permitirá ao aluno mergulhar em assuntos da área de I.C. com um viés prático e aplicável às 
demandas de mercado, governamentais ou sociais. Ao final do projeto, espera-se que o aluno seja capaz de identificar todas áreas proeminentes da 
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Título: MAPEAMENTO COLABORATIVO PARA O CONTROLE DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE NITERÓI 
USANDO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

Docente orientador: Henrique dos Santos Tavares

RESUMO
Uma nova concepção de Sistemas de Informação baseados em aplicações distribuídas na Internet, conhecida como paradigma da Web 2.0, vem 
permitindo alcançar maior facilidade na distribuição e produção de resultados, através de manifestações de proatividade e transmissão de conteúdo 
produzido pela colaboração mútua, compartilhando e disseminando a representação de valores urbanos que aumentam a percepção de coletividade e 
participação cidadã. Na Web interativa ou Web 2.0 o conteúdo é adicionado e atualizado continuamente, através de manifestações de blogging, 
formação de wikis, compartilhamento de vídeos e interatividade com o uso das mídias sociais, com um tipo de conteúdo gerado pelo cidadão comum, 
sendo assim diferente da Web 1.0, que continha informações somente para consulta. Com as manifestações de colaboração caracterizadas pelo 
chamado paradigma da Web 2.0, a importância da participação da figura do cidadão é aumentada, promovendo-se manifestações de coletividade mais 
ativas e decisivas no processo de construção e gestão do conhecimento. Um aumento significativo de capacidade de mapeamento e controle dos 
recursos compartilhados pela sociedade na Internet vem sendo alcançado sob a perspectiva da Ciência da Informação Geográfica (GISc ou GISci ou 
GIScience), teoria por trás do desenvolvimento acadêmico que norteia o uso de aplicações de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e se preocupa 
com as pessoas, o hardware utilizado, o software desenvolvido e o mapeamento de dados geoespacias, ou seja, aborda questões fundamentais 
suscitadas pelo uso dos SIGs e de Tecnologias da Informação relacionadas (GOODCHILD, 1997). Uma tendência cada vez mais comum na GIScience é o 
desenvolvimento de fontes de dados fornecidas por comunidades de voluntários, em vez de empresas com fins lucrativos ou entidades 
governamentais. A Informação Geográfica Voluntária ou VGI (Volunteered Geographic Information) é um tipo de conteúdo gerado pelo usuário e se 
refere às informações geográficas compartilhadas voluntariamente pelo público geral. Informações Geográficas Voluntárias são dados com natureza 
geoespacial que, uma vez tendo sido contribuídos gratuitamente por voluntários interessados em alcançar um bem comum, ajudam a compor uma 
experiência de aproveitamento coletivo de recursos compartilhados, como é o caso do exemplo das vagas de estacionamento destinadas à ocupação 
em vias públicas, interpretadas como objetos geoespaciais compartilháveis através da propagação dos seus estados representacionais e que se 
manifestam no presente projeto de iniciação científica como nosso alvo de estudo. A Web 2.0 e os avanços associados às tecnologias de mapeamento 
pela Web aprimoraram nossas habilidades para coletar, compartilhar e interagir com informações fornecidas on-line, a partir de qualquer localidade ao 
redor do mundo, proporcionando assim a manifestação de VGI (Volunteered Geographic Information), demonstrando que cidadãos comuns que 
tenham acesso às plataformas digitais e ferramentas adequadas contribuem voluntariamente para a criação de novos dados, com o estímulo à troca de 
experiências, presente em ambientes de mapeamento e controle de recursos escassos da vida cotidiana, com base no uso de iniciativas de cunho 
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