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APreSenTaçãO

Contribuir para a produção de 
novos conhecimentos

 Vivemos a “era do conhecimento”, quando investir na 
produção dos mesmos assume o papel central para proporcionar o 
desenvolvimento das sociedades. Saber mobilizar conhecimento e 
informação passou a ser mais importante do que deter capital e mão 
de obra. A criatividade e as inovações tecnológicas se constituem 
em elementos que, atualmente, compõem a riqueza das nações.
 Antigos modelos acadêmicos baseados na mera transmissão 
de conhecimentos, situação na qual eram valorizados os alunos que 
mais “acumulavam” e “repetiam” os conhecimentos, não podem 
mais ser aceitos, se o que se almeja é a promoção da autonomia de 
cada indivíduo que tenha contato/acesso aos conhecimentos pro-
duzidos pela humanidade.
 Superar modelos pedagógicos tradicionais e adotar novas 
propostas para conduzir os processos de ensino-aprendizagem que 
favoreçam, segundo o documento do Comitê Científico Regional 
para a América Latina e o Caribe (2003), o desenvolvimento da inte-
ração criativa com a informação, poderá levar à construção de novos 
conhecimentos. E é isso, essa perspectiva de (re) construção do co-
nhecimento como bem social, que nos conduz a compreender a força 
da pesquisa como impulsionadora do desenvolvimento humano.
 Investir tempo e dedicação em pesquisas científicas favorece 
que a produção dos novos conhecimentos seja realizada com qua-
lidade. Assim, as reflexões proporcionadas pelas pesquisas devem 
atender aos desafios do desenvolvimento local, regional e nacional. 
 É, notadamente, por meio da pesquisa, também, que o de-
senvolvimento sustentável será viabilizado, pois a mesma propor-
ciona progresso na capacidade dos povos em participar critica-
mente na produção e na utilização de conhecimentos e de recursos 
naturais. Nessa mesma condução da aplicação da pesquisa, a mes-
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ma proporciona, ainda, aliar teoria e prática, de maneira a desen-
volver competências e habilidades para intervenção consciente 
nas sociedades.
 Destaque-se que a pesquisa promove a ponte necessá-
ria entre a Educação Superior e o mundo do trabalho. Pesquisas 
ampliam horizontes, rompem fronteiras, superam os desafios de 
modo à responder às demandas das sociedades. 
 Quando aliamos o ensino à pesquisa, a produção dos co-
nhecimentos favorece o despertar do espírito científico pelos pró-
prios alunos. Assim, a educação pela pesquisa se transforma em 
um meio capaz de promover, o desenvolvimento “da autonomia 
intelectual, da consciência crítica.” (DEMO, 2003, p. 86)
 Por isso, as constantes alterações das demandas às institui-
ções educacionais impulsionam a Educação superior a adaptar-se, 
continuamente, na tentativa de adequar sua atuação às necessida-
des contemporâneas.
 Com esse espírito de constantes mudanças e necessárias 
adaptações, o IV Congresso de Pesquisa Científica (CPC) do 
UNIVEM resultou da soma de esforços de instituições que tra-
balharam em conjunto (Centro Universitário Eurípides de Marí-
lia - UNIVEM, Faculdade João Paulo II - FAJOPA, Faculdade de 
Tecnologia de Garça - FATEC-Garça e a Faculdade de Medicina 
de Marília - FAMEMA), para promover um evento que proporcio-
nasse, aos alunos, expor suas pesquisas científicas e aprimorar as 
qualidades necessárias para profissionais, de nível superior, bem 
como estimular o olhar científico e crítico sobre a produção de 
novos conhecimentos, no âmbito da Educação Superior.

Profª. Dr.ª Raquel Cristina Ferraroni Sanches, Pró-Reitora de 
Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do UNIVEM
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Mesa Redonda de abertura do 
IV Congresso de Pesquisa Científica: 

inovação, Sustentabilidade, 
Ética e Cidadania

27 de outubro de 2014, às 19h30
Local: Auditório Shunji Nishimura (UNIVEM)

Ética e Pesquisa: implicações e contribuição

Prof. Dr. Pe. luiz antonio lopes ricci
Doutor em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Lateranense. Di-
retor Executivo da Faculdade João Paulo II, docente e responsável pelo 
núcleo de pesquisa científica. É articulista da Revista Atenção. Pós-Douto-
rado (em andamento) em Bioética no Centro Universitário São Camilo.

Pesquisa científica aplicada: desafios

Prof. Dr. elvis Fusco
Doutor em Ciência da Informação. É coordenador e docente dos cursos 
de Ciência da Computação e Sistemas de Informação do UNIVEM. Co-
ordenador Geral do Computing and Information Systems Research Lab 
(COMPSI). Membro da Comissão Especial em Sistemas de Informação da 
Sociedade Brasileira de Computação (SBC). Presidente da Associação de 
Empresas de Serviços de Tecnologia da Informação (ASSERTI).
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Importância da pesquisa junto 
às Faculdades de Tecnologia

Profª. Drª. Cassia r. Bassan de Moraes
Doutora em Ciência da Informação. Coordenadora do Curso de Tecnolo-
gia em Gestão Empresarial da Fatec - Garça. Tem experiência na área de 
Psicologia. Membro do Grupo de Pesquisa Informação, Conhecimento e 
Inteligência Organizacional da FFC - Unesp - Marília. 

Estratégias de busca de fomento 
para pesquisa (Fapesp)

Prof. Dr. Spencer luiz Marques Payão
Doutor em Morfologia Genética. Diretor de Pós-Graduação, Pesquisa e 
Extensão da Faculdade de Medicina de Marília-SP. Assessor Científico 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 
Membro do Conselho da Associação Brasileira de Células Tronco, Asso-
ciate Editor (editor associado) - Journal of Alzheimer Disease. 

Encerramento do evento
Café Filosófico

Responsabilidade: 
Ética da alteridade e Consciência 

em emmanuel levinas
Prof. Me. Pe. Gustavo Rubin da Mota 

31/10 (sexta-feira) - 19h30 - Auditório da FAJOPA
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FAJOPA

SESSÃO 01
SagraDa eSCriTUra

- Segunda-feira, 27/10 - 
9h - Auditório (FAJOPA)

Coordenador: Prof. Dr. Pe Luiz Antônio Lopes Ricci
Auxiliares: Jonathas Alfredo Zakir Pereira e Gabriel Santana de Moraes

a eXPeriÊnCia JUDaiCO-CriSTã DO DeSerTO
ANDRÉ LUIZ MARTINS DOS SANTOS
FERNANDO CANOMANUEL ABARZUZA

a PerSPeCTiVa MeSSiÂniCa nO PÓS - eXíliO
BENJAMIM MONTEIRO DE ASSIS JUNIOR
SIDNEI DE PAULA SANTOS

a TeOlOgia Da reVelaçaO COMO DeSaFiO Para O HOMeM 
MODernO
JORGE APARECIDO FORTUNATO JUNIOR
REGINALDO MARCOLINO

EVANGELHO DE MARCOS: O CAMINHO QUE REVELA JESUS E O 
DiSCiPUlaDO
WILLIANS ROQUE DE BRITO
SIDNEI DE PAULA SANTOS

SESSÃO 02
eSPiriTUaliDaDe

- Terça-feira,  28/10 -
08:30 Auditório (FAJOPA)

Coordenador: Prof. Me. Pe Fernando Rodrigues Francisco
Auxiliares: Rafael Sotocorno e Rafael Moreira

14
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a iMPOrTÂnCia Da MaTUriDaDe DO eU nO PrOCeSSO De 
FOrMaçãO PreSBiTeral
EDENILSON APARECIDO DAS NEVES
ÂNGELO FORNARI

EXPERIÊNCIA MÍSTICA: CAMINHO PARA A ÉTICA CRISTÃ
RAFAEL AP. DA SILVA
LUIZ ANTÔNIO LOPES RICCI

a BUSCa De UM SenTiDO Para ViVÊnCia DO CeliBaTO na 
PÓS-MODerniDaDe
ADEFLOR XAVIER PEREIRA JÚNIOR
LUIZ ANTÔNIO LOPES RICCI

O SOFriMenTO HUManO À lUz Da enCiCliCa SALVIFICÍ DOLORIS
MARCELO FELTRI RIBEIRO
LUIZ ANTÔNIO LOPES RICCI

A HISTÓRIA DE SÃO JOSÉ: O PAI ADOTIVO DO FILHO DE DEUS
DENILSON JOSÉ BOM
LUIZ ANTÔNIO LOPES RICCI

O MiSTÉriO Da CrUz De CriSTO É MiSTÉriO De aMOr
ANTONIA EDNA DA SILVA ALVES
SIDNEI DE PAULA SANTOS

SESSÃO 03
SOCiOlOgia e POlíTiCa

- Terça-feira, 28/10 -
08:30 Sala A (FAJOPA)

Coordenador: Prof. Me. Marcos Fernandes Gonçalves
Auxiliares: Guilherme Caetano da Silva e Raide Garcia Passone

O iníCiO Da SOCieDaDe PriVaDa - rOUSSeaU
GABRIEL SANTANA DE MORAES
MARCOS FERNANDES GONÇALVES

15
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A IMPORTÂNCIA DO PRÍNCIPE MAQUIAVÉLICO PARA A 
COnSTrUçãO De UMa nOVa ViSãO POliTiCa.
JOÃO CARLOS LEME DA SILVA
MARCOS FERNANDES GONÇALVES

“KelSen e O BOlCHeViSMO”
RAFAEL SALATINI  DE ALMEIDA
ROBERTO DA FREIRIA

O ESTADO DE NATUREZA ENQUANTO ESTADO DE CONFLITO
JONATAS PEREIRA DINIZ
MARCOS FERNANDES GONÇALVES

a OrigeM e OS FUnDaMenTOS Da DeSigUalDaDe enTre OS 
HOMENS NA PERSPECTIVA DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
LUIZ CARLOS DUTRA
SELMA APARECIDA BASSOLI

SESSÃO 04
OnTOlOgia e religiãO

- Terça-feira,  28/10 -
08:30 Sala B (FAJOPA)

Coordenador: Prof. Dr. Pe Antonio Ilario Felici
Auxiliares: Jonathas Alfredo Zakir Pereira e Bruno Bispo Pavão

a FeliCiDaDe COMO COnTriBUiçãO Para a COnSTiTUiçãO DO 
Ser nO PenSaMenTO anTigO gregO.
JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA
ORION FERREIRA LIMA

O COnCeiTO De aMOr eM arTHUr SCHOPenHaUer
LUCIANO VILALBA MOURA
ORION FERREIRA LIMA

A QUESTÃO FENOMENOLÓGICA DO SER NA PERSPECTIVA 
De eDiTH STein
CLEBER WANDERLEI ERNESTO
THIAGO CALÇADO

16



IV Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 

CíriO De nazarÉ COMO eXPeriÊnCia DO SagraDO - UMa 
aBOrDageM FenOMenOlÓgiCa
PEDRO PAULO ESPÍRITO SANTO QUEIROZ
MAURÍLIO ALVES RODRIGUES

a iMPOrTanCia Da alMa Para O COnHeCiMenTO De DeUS
FABRÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS
ORION FERREIRA LIMA

SESSÃO 05
PaSTOral

- Quarta-feira, 29/10 -
08:30 Auditório (FAJOPA)

Coordenador: Prof. Me. Mons. Edmilson José Zanin
Auxiliares: Guilherme Caetano da Silva e Raide Garcia Passone

NOTAS CANÔNICAS SOBRE OS ARQUIVOS PAROQUIAIS
ANDERSON SANTANA CUNHA
CARLOS ROBERTO SANTANA DA SILVA

A PARÓQUIA: INFLUÊNCIA DO CONCÍLIO VATICANO II NA 
CONCEPÇÃO DE PARÓQUIA
MURILO APARECIDO DIAS
CARLOS ROBERTO SANTANA DA SILVA

O TeaTrO COMO inSTrUMenTO De eVangelizaçãO
MÁRCIO PATRÍCIO MONTEIRO
FERNANDO RODRIGUES FRANCISCO

CIBERTEOLOGIA NA ÓTICA DE ANTONIO SPADARO: A REDE COMO 
aMBienTe De eXPreSSar a FÉ
TIAGO APARECIDO DE SOUZA BARBOSA
FERNANDO RODRIGUES FRANCISCO

COMUNIDADES LEIGAS CATÓLICAS: POSSÍVEL CAMINHO PARA 
UMa eCleSiOlOgia DO COrPO MíSTiCO De CriSTO
WILSON MOSCARDI BASQUEROTO
MAURÍLIO ALVES RODRIGUES

17
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TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO E ALTERIDADE: JESUS CRISTO E OS 
DeFiCienTeS
LUCAS EMANUEL RICCI DANTAS
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR

SESSÃO 06
SOCiOlOgia e POlíTiCa

- Quarta-feira , 29/10 -
08:30 Sala A (FAJOPA)

Coordenador: Prof. Me. Pe Gustavo Rubin Mota
Auxiliares: Luciano Vilalba Moura e Rafael Sotocorno

a SUPreSSãO DOS DireiTOS CiViS PelOS regiMeS MiliTareS na 
AMÉRICA LATINA: REFLEXÕES A PARTIR DO CONCEITO DE 
liBerDaDe POlíTiCa na SOCieDaDe PÓS-ilUMiniSTa
DANILO CORDEIRO SILVA
ORION FERREIRA LIMA

POlíTiCa TOTaliTÁria eM HannaH arenDT
LUCAS TROMBINI PAVONI
ORION FERREIRA LIMA

O PaPel DO SOBeranO na PrOPOSTa De MODO De gOVernO De 
NICOLAU MAQUIAVEL EM O PRÍNCIPE
JONATHAS ALFREDO ZAKIR PEREIRA
MARCOS FERNANDES GONÇALVES

a lUTa De ClaSSeS e a CríTiCa MarXiSTa À BUrgUeSia
ÉDER FERREIRA BRUNO
MARCOS FERNANDES GONÇALVES

DISCIPLINA EM FOUCAULT: UMA ORTOPEDIA PARA EFICIÊNCIA
MARISTELA GUIZARDI BISTERÇO
MARCOS FERNANDES GONÇALVES

18
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SESSÃO 07
ÉTiCa

- Quarta-feira, 29/10 -
08:30 Sala B (FAJOPA)

Coordenador: Prof. Dr. Pe Lindolpho Antonio da Silva
Auxiliares: Rafael Campos Moreira e Bruno Bispo Pavão

A IMPORTÂNCIA DE OFERECER UMA FINITUDE DIGNA ÀS PESSOAS: 
a enFerMageM COMO PrOTagOniSTa na arTe DO CUiDar
ROSANA DE OLIVEIRA
CÁSSIA REGINA RODRIGUES NUNES 

A COMPREENSÃO DA INDÚSTRIA CULTURAL E O QUESTIONAMENTO 
PrOFUnDO COMO eSClareCiMenTO eCOlÓgiCO
VITOR DE LIMA
MAURICIO HUMBERTO VANCINE
HELEN BARBOSA RAIZ ENGLER

COnSiDeraçõeS a reSPeiTO Da ViSãO HaBerMaSiana SOBre a 
EUGENIA LIBERAL, POSITIVA E NEGATIVA E SUAS CONSEQUÊNCIAS 
ÉTiCaS
VITOR DE MEDEIROS MARÇAL
ANA CLÁUDIA CORRÊA ZUIN MATTOS DO AMARAL

religiãO e MilagreS naS PerSPeCTiVaS De DaViD HUMe e 
lUDWig FeUerBaCH
VITOR HUGO PINHEIRO
THIAGO CALÇADO

SESSÃO 08
FilOSOFia e eDUCaçãO

- Quinta-feira, 30/10 -
08:30 Sala A (FAJOPA)

Coordenador: Prof. Me. Pe Dirceu Montovani
Auxiliares: Guilherme Caetano da Silva e Rafael Campos Moreira

19
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eManCiPaçãO e eDUCaçãO, UMa PrOPOSTa FilOSÓFiCa 
BaSeaDa nO MeSTre ignOranTe De ranCiÈre
SÉRGIO DEL’ ARCO FILHO
MARIA CAROLINE BELFANTE
VANDEÍ PINTO DA SILVA

O PaPel Da arTe nO enSinO De FilOSOFia
SELMY MENEZES DE SOUSA
VANDEÍ PINTO DA SILVA

UMa reFleXãO SOBre O PaPel TranSFOrMaDOr Da 
liTeraTUra, SegUnDO a COnCePçãO SarTreana, 
na FOrMaçãO DO inDiVíDUO
MARIA CAROLINE BELFANTE
SÉRGIO DEL´ARCO FILHO
VANDEÍ PINTO DA SILVA

SESSÃO 09
FilOSOFia, SeXUaliDaDe e eSTÉTiCa

- Quinta-feira, 30/10 -
08:30 Sala B (FAJOPA)

Coordenador: Prof. Dr. Pe Maurilio  Alves Rodrigues
Auxiliares: Rafael Sotocorno e Bruno Bispo Pavão

TEORIA DA SEXUALIDADE: A REPRESSIVIDADE SEXUAL NA 
SOCieDaDe SegUnDO FOUCaUlT
VINÍCIUS SANTOS DA CRUZ
THIAGO CALÇADO

a “HUManizaçãO” DO SiMBÓliCO Ser HUManO SOB a 
IDEOLOGIA E O BIOPODER: LEGITIMIDADE DA VIDA NUA
FERNANDO RODRIGUES DE ALMEIDA
OSWALDO GIACOIA JÚNIOR

20
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a relaçãO enTre O USO DOS PrazereS e a BiODinÂMiCa SOCial 
DO CORPO: DIÁLOGO ENTRE M. FOUCAULT E W. REICH
YASMIN APARECIDA CASSETARI DA SILVA
HÉLIO REBELLO CARDOSO JR.

DiSCUrSO SOBre aS CiÊnCiaS e aS arTeS.
WILSON LUIZ BALBINO
MARCOS FERNANDES GONÇALVES

FAMEMA

SESSÃO 10
aTençãO e CUiDaDO na 

aSSiSTÊnCia HOSPiTalar
- 31/10 (sexta-feira) -  

19:30h Sala 44 (UNIVEM)

Coordenadores:
Profa. Dra. Shirlene Pavelqueires
Ana Rita Neto (grupo de Pesquisa  Bioética e Direito)

FAMEMA
Assistência Hospitalar
aTUaçãO Da enFerMageM nO PrOCeSSO De DOaçãO 
De ÓrgãOS e TeCiDOS
ALINNE DE OLIVEIRA DEAMO
ADRIANA DE PAULA CONGRO MICHELONE

21
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FAMEMA
Assistência Hospitalar
AS LEIS E AS POLITÍCAS PÚBLICAS QUE REGEM A SAÚDE DO IDOSO: 
COnHeCiMenTO DOS PrOFiSSiOnaiS Da SaÚDe
CAROLINA VARINE TEIXEIRA
DÉBORA ABDIAN MULLER BIONDO
PEDRO MARCO KARAN BARBOSA
ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR

FAMEMA
Assistência Hospitalar
ENFERMEIROS DO COMPLEXO ASSISTENCIAL FAMEMA: 
UMa COnTriBUiçãO SOBre CUiDaDO eM SaÚDe
ANA BEATRIZ DE SOUZA GONÇALVES
RENATA SHIMIZU LOCATELLI DA ROSA

FAMEMA
Atenção Básica à Saúde
SenTiMenTOS DO POTenCial CUiDaDOr na eMinÊnCia Da alTa 
HOSPiTalar DO iDOSO DePenDenTe
SÔNIA APARECIDA CUSTÓDIO
LÍGIA ELAINE MORELATTO DE PIERI DA SILVA
VANESSA BALIEGO DE ANDRADE BARBOSA
PEDRO MARCO KARAN BARBOSA

FAMEMA
Educação
EXPERIÊNCIAS COM EDUCAÇÃO PERMANENTE: REVISÃO 
inTegraTiVa Da liTeraTUra
DEYBSON ROGÉRIO BIONDO
PEDRO MARCO KARAN BARBOSA
VANESSA BALIEGO DE ANDRADE BARBOSA
SÍLVIA CRISTINA MANGINI BOCCHI
 
FAMEMA
Assistência Hospitalar
A IMPORTÂNCIA DE OFERECER UMA FINITUDE DIGNA ÀS PESSOAS: 
a enFerMageM COMO PrOTagOniSTa na arTe DO CUiDar
ROSANA DE OLIVEIRA
CÁSSIA REGINA RODRIGUES NUNES
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SESSÃO 11
CUiDaDO À Criança HOSPiTalizaDa

- 31/10 (sexta-feira) -
19:30h Sala 45 (UNIVEM)

Coordenadores:
Dra. Adriana Porto Nunes Gazetta
Profa.Cássia Galli Hamamoto

FAMEMA
Assistência Hospitalar
A PRÁTICA DA AMAMENTAÇÃO SOB O OLHAR DE QUEM 
aMaMenTa
NATASHA VILA CHÃ
FERNANDA MOERBECK CARDOSO MAZZETTO

FAMEMA
Assistência Hospitalar
PerCePçõeS De MãeS CUiDaDOraS aCerCa Da DOença CrÔniCa 
na inFÂnCia
MARÍLIA RIBEIRO DA ROCHA CAMARGO
FERNANDA PAULA CERÂNTOLA SIQUEIRA

FAMEMA
Assistência Hospitalar
relaCiOnaMenTO inTerPeSSOal enTre PrOFiSSiOnaiS 
De enFerMageM, CriançaS e SeUS aCOMPanHanTeS nO 
ÂMBiTO HOSPiTalar
DAINE ANELI MADUREIRA
MARCIA APARECIDA PADOVAN OTANI

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS -FEMA
Assistência Hospitalar
O iMPaCTO DO PrOCeDiMenTO CirÚrgiCO eM CriançaS COM 
DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO: UM ESTUDO DE CASO
PATRÍCIA APARECIDA TAFELLI TEIXEIRA
CAROLINE LOURENÇO PINCERATI
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SESSÃO 12
eDUCaçãO eM SaÚDe 

- 31/10 (sexta feira) -
 19:30h Sala 46 (UNIVEM) 

Coordenadores:
Profa. Dra Cássia Regina Rodrigues Nunes
Profa. Adriana de Paula Congro Michelone

FAMEMA
Educação
PerCePçãO DOS enFerMeirOS reFerenTeS À UTilizaçãO DaS 
COMPeTÊnCiaS DaS DireTrizeS CUrriCUlareS naCiOnaiS Para 
O DeSenVOlViMenTO De SUa PrÁTiCa.
AMANDA CAROLINA LEOCÁDIO
DEYBSON ROGÉRIO BIONDO
ANTÔNIO CARLOS SIQUEIRA JÚNIOR
PEDRO MARCO KARAN BARBOSA

FAMEMA
Educação
COMPreenSãO De eSTUDanTeS De graDUaçãO eM enFerMa-
geM e MeDiCina a reSPeiTO Da aValiaçãO DO eSTaDO MenTal
MARCELO ALEXANDRE ALBINO FILHO
SILVIA FRANCO DA ROCHA TONHOM

FCL UNESP ASSIS
Educação
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E INDIGENISTA: HISTÓRIA DA 
COlOnizaçãO e MUSeUS nO OeSTe PaUliSTa (1912-2012)
ELLEN NICOLAU
PAULO HENRIQUE MARTINEZ

UNESP-MARÍLIA
Educação
DIMENSÃO ÉTICA E EPISTEMOLÓGICA: AS CONTRIBUIÇÕES DE 
ariSTÓTeleS Para a FOrMaçãO HUMana na aTUaliDaDe
MATEUS DE FREITAS BARREIRO
ALONSO BEZERRA DE CARVALHO
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UNIVEM
Educação
PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: UMA PROPOSTA DE 
aDMiniSTrar a inTeraçãO nOS ÂMBiTOS SOCial 
e eMPreSarial
LUCAS CIUFFA JACYNTHO
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

SESSÃO 13
açõeS eM SaÚDe Para O 

enVelHeCiMenTO SaUDÁVel
- 30/10 (quinta-feira) -

19:30h Sala 46 (UNIVEM)

Coordenadores:
Profa. Dra. Marcia Renata Rodrigues
Prof. Dr. José Bitu Moreno

FAMEMA
Atenção Básica à Saúde
iDenTiFiCaçãO e CaraCTerizaçãO De alUnOS COM DiaBeTeS 
DO TiPO 1 De UMa inSTiTUiçãO De enSinO SUPeriOr nO
INTERIOR DE SÃO PAULO: UMA PESQUISA DE CAMPO
BRUNA FRANCIELE MASCHIO DOS REIS
ADRIANA AVANZI MARQUES PINTO
MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMASCENO
ADRIANA AVANZI MARQUES PINTO

FAMEMA
Atenção Básica à Saúde
FATORES QUE ATUAM POSITIVAMENTE E NEGATIVAMENTE NA 
aDeSãO aO TraTaMenTO De PaCienTeS COM HaS
MARIANA CAMPANHÃ RIBAS
CÁSSIA REGINA RODRIGUES NUNES
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FAMEMA
Atenção Básica à Saúde
AS REPERCUSSÕES DO DIABETES MELLITUS TIPO 1
CAROLINA MATHIOLLI
CRISTINA PERES CARDOSO

FAMEMA
Atenção Básica à Saúde
CUIDADO DOMICILIAR AO RECÉM-NASCIDO PREMATURO: 
UM eSTUDO BiBliOgrÁFiCO
GRAZIELA TAINARA OKUDA
CRISTINA PERES CARDOSO

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA
Atenção Básica à Saúde
COnCePçãO DOS iDOSOS aCerCa DO enVelHeCiMenTO 
eM UMa UniDaDe De eSTraTÉgia SaÚDe Da FaMília DO 
inTeriOr DO eSTaDO De SãO PaUlO
VANESSA RAMOS DA SILVA LOPES
MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMACENO

FAMEMA
Educação
ViVÊnCia Da SeXUaliDaDe PelaS MUlHereS iDOSaS
RENATA FERNANDES DO NASCIMENTO
MARIA JOSÉ SANCHES MARIN

SESSÃO 14
PlaneJaMenTO eM SaÚDe

- 30/10 (quinta-feira) -
19:30h Sala 47 (UNIVEM)

Coordenadores: 
Prof. Dr. Agnaldo Chies
Profa. Dra. Ieda Francischetti
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 FAMEMA
Atenção Básica à Saúde
O enVelHeCiMenTO Da ePiDeMia DO HiV/aiDS nO MUniCíPiO De 
ASSIS: ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS
BRUNA OLIVEIRA DA SILVA
FERNANDA CENCI QUEIROZ

FAMEMA
Atenção Básica à Saúde
PerFil DOS aCiDenTeS De MOTOCiCleTaS nO MUniCíPiO 
De Marília
MARIA LUIZA GUIDINHO BERNARDES
JOÃO LUCAS FERRARETO BACCARELLI
AIRI HARADA
MARGARETE BELONI

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA
Atenção Básica à Saúde
O PerFil DO PrOFiSSiOnal enFerMeirO Para a aTUaçãO FrenTe 
aO alCOOliSMO
JOSIANE CAVANHA GUIMARAES
MARIANA CAROLINA VASTAG

UNESP-ASSIS
Atenção Básica à Saúde
MaPeaMenTO De enDeMiaS COM O USO DO geOPrOCeSSaMenTO 
Para O COnTrOle Da DengUe e DOençaS SiMilareS.
ISABELA ALVES DE LIMA
CARINA HAYAKAWA PEREIRA
RAMON JULIANO RODRIGUES

FAMEMA 
Assistência Hospitalar
eSTreSSe DOS PrOFiSSiOnaiS De enFerMageM eM UMa UniDaDe 
De UrgÊnCia 
JULIANA SANTOS SIMÕES
MÁRCIA APARECIDA PADOVAN OTANI

FAMEMA
Atenção Básica à Saúde
aValiaçãO Da SaTiSFaçãO PrOFiSSiOnal De TraBalHaDOreS 
nOS CenTrOS De aTençãO PSiCOSSOCial
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ANA PAULA DE ALVARENGA TERRA
MÁRCIA APARECIDA PADOVAN OTANI

FAMEMA
Atenção Básica à Saúde
O USUÁriO De SaÚDe COMO FaCiliTaDOr DaS reDeS De 
aTençãO À SaÚDe 
ANA CLAUDIA H. DE OLIVEIRA
ALEXANDRE BACCO 
LUZMARINA A. D. BRACCIALLI
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SESSÃO 15
geSTãO eMPreSarial

- 30/10 -
Sala 7 (FATEC/ Garça)

Coordenadores:
Profª. Ms. Deise Deolindo Silva
Prof. Ms. Wilson Chagas Gouveia
Profª. Lúcia Helena Fazzani de Castro Marino

(13:30h) inOVaçãO DOS PrOCeSSOS gerenCiaiS
MARIANA FURTADO DE SOUZA
ANDRÉIA DE ABREU

(13:50h) ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL: ANÁLISE DE UM 
DeParTaMenTO FinanCeirO
GUILHERME SAKURAI MORAES
ANDRÉIA DE ABREU

(14:10h) a COnTriBUiçãO Da Área De OrganizaçãO, SiSTeMa e 
MÉTODOS Para MelHOria OrganizaCiOnal
KARLA STEPHANIE RAMOS BORGES
SILVANA RIBEIRO TOCUNDUVA
ANDRÉIA DE ABREU

(14:30h) eDUCaçãO e geSTãO aMBienTal eM UMa UniDaDe De 
CONSERVAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO
JAINE APARECIDA VALIM
MARIA ALDA BARBOSA CABREIRA

_____
INTERVALO (14:50h – 15:10)

(15:10h) QUESTÕES ÉTICAS DA INFORMAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES
iSaBela SanTana De MOraeS
CÁSSIA REGINA BASSAN DE MORAES

FATEC/Garça
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(15:10h) BarreiraS na COMUniCaçãO OrganizaCiOnal
CRISTINA DE MELO MARQUES DE OLIVEIRA
LUANA MAIA WOIDA
CLÁUDIA M. BERNAVA AGUILLAR

(15:50h) anÁliSe COMPOrTaMenTal DOS geSTOreS FrenTe ÀS 
TeOriaS MODernaS MOTiVaCiOnaiS
BRENDA MARTINS DE ALMEIDA
LUANA MAIA WOIDA E ANDRÉIA DE ABREU

SESSÃO 16
geSTãO eMPreSarial

- 30/10 -
Sala 7 (FATEC/Garça)

Coordenadores:
Prof. Fábio Rodrigues Gonçalves
Prof. Ms. Sérgio Nougués Wargaftig
Profª. Ms. Renata Ueno Sales

(19:00h) O aSSÉDiO MOral COMO FaTOr negaTiVO
naS OrganizaçõeS
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI DE SOUZA
LUCIA HELENA MARINO

(19:30h) a liDerança e SUa inFlUÊnCia Para O CreSCiMenTO 
DaS OrganizaçõeS
eliane aPareCiDa DE OLIVEIRA MORETTI DE SOUZA
CÁSSIA REGINA BASSAN DE MORAES
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SESSÃO 17
anÁliSe De SiSTeMaS

- 30/10 -
Sala 2 (FATEC/Garça)

Coordenadores:
Prof.  Danilo Dolci
Profª. Ms. Larissa Pavarini da Luz
Prof. Ms. Luiz Carlos Querino Filho

(7:30h) PrOPOSTa De UM SiSTeMa De gerenCiaMenTO De 
relaTOriOS
THAIS DE OLIVEIRA CASSARO BUENO
LARISSA PAVARINI DA LUZ 

(7:50h) SerViDOr De aUTenTiCaçãO De USUÁriOS eM UMa reDe
RAIAN SÁ
DANILO DOLCI

(8:10h) SiSTeMa Para gerenCiaMenTO Da CarTeira De 
TraBalHO e PreViDÊnCia SOCial (CTPS)
ANDRÉ KAZUMI MACHIDA
LARISSA PAVARINI DA LUZ

(8:30h) SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TESTE DE EQUIPAMENTO
CaiO Da SilVa SilVeSTre
LARISSA PAVARINI DA LUZ

(8:50h) SiSTeMa FinanCeirO
KAÍQUE FERNANDO ARAÚJO DE ALMEIDA
ADRIANO SUNAO NAKAMURA

_____
INTERVALO (9:10h - 9:30h)

(9:30h) PrOCeSSOS De aCeSSiBiliDaDe e USaBiliDaDe Para UMa 
FERRAMENTA B.I: ESTUDO DE CASO COM A FERRAMENTA QLIKVIEW
DIEGO MIRON SERRANO DA SILVA
LARISSA PAVARINI DA LUZ
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(9:50h) UM SiSTeMa De BanCO De DaDOS Para a 
DireTOria regiOnal De aSSiSTÊnCia e DeSenVOlViMenTO 
SOCial (DraDS/Marília)
ANDREW JUNIOR ANGELO ROSÁRIO
MARIA HELENA BARRIVIERA E SILVA

(10:10h) SiSTeMa COMPUTaCiOnal Para O COnTrOle De 
agenDaMenTOS e MeDiCaMenTOS Para O POSTO De SaÚDe De 
lUiziÂnia/SP
DIOGO MIRON CAVAIAR
MARIA HELENA BARRIVIERA E SILVA

(10:30h) COnTrOle De VenDaS De VeíCUlOS eM garagenS
RENAN MACHADO DE MELO
MARIA HELENA BARRIVIERA E SILVA

(10:50h) SiSTeMa FinanCeirO
KAÍQUE FERNANDO ARAÚJO DE ALMEIDA
ADRIANO SUNAO NAKAMURA

SESSÃO 18
anÁliSe De SiSTeMaS

- 30/10 -
Sala 2 (FATEC/Garça)

Coordenadores:
Prof.  Danilo Dolci
Profª. Ms. Deise Deolindo Silva
Prof. Ms. Luiz Carlos Querino Filho

(19:00h) DeSenVOlViMenTO De aPliCaTiVO MÓVel Para PeDiDOS 
DE PIZZA: MELHORIAS NA QUALIDADE DE SERVIÇO E SATISFAÇÃO 
DOS ClienTeS
DALILA DA SILVA
LARISSA PAVARINI DA LUZ
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(19:20h) SCaC - SiSTeMa Para O COnTrOle De aCeSSO a 
COnDOMiniOS
DANILO ALVES DE ALMEIDA
LARISSA PAVARINI DA LUZ

(19:40h) SiSTeMa WeB De DOaçãO
LUCAS FERNANDO DOS SANTOS
LARISSA PAVARINI DA LUZ

(20:00h) aPliCaTiVO Para CineMa
VINICIO GOMES DE SOUZA
LARISSA PAVARINI DA LUZ

(20:20h) SISTEMA CONTROLADOR DE ESTOQUE PARA 
MiCrOeMPreSaS
WAGNER LUIS GRECO ARENAS
MAURICIO DUARTE

_____
INTERVALO (20:40h – 21:00h)

(21:00h) aPliCaTiVO anDrOiD Para COnTrOle De VenDaS
CarlOS eDUarDO FernanDeS
MARIA HELENA BARRIVIERA E SILVA

(21:20h) aValiaçãO DO COnHeCiMenTO SOBre engenHaria 
SOCial eM UMa eMPreSa DO raMO COnTÁBil
CAÍQUE ARTHUR LOPES DA SILVA MARTINS
MARIA HELENA BARRIVIERA E SILVA

(22:00h) DeSenVOlViMenTO De ClaSSe JaVa Para reSOlUçãO De 
EQUAÇÕES DE PRIMEIRO GRAU
DANILO SOARES COUTO
LUIZ CARLOS QUERINO FILHO
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SESSÃO 19
MeCaTrÔniCa inDUSTrial

- 30/10 -
Sala 5 (FATEC/Garça)

Coordenadores:
Prof. Dr. Edson Detregiachi Filho
Prof. Laerte Edson Nunes
Prof. Dr. Ulysses de Barros Fernandes

(8:00h) PlaneJaMenTO De UM rOBÔ aUTÔnOMO eXPlOraDOr
HeiTOr zOCal BaTiSTa
BRUNO MARQUES DOS SANTOS

(8:20h) OS DeSaFiOS Para O USO e COnSerVaçãO De energia
KellY CriSTina Vieira DOS SanTOS
GUILHERME TRECENTI CORREA
JOSÉ ARNALDO DUARTE

(8:40h) AQUECEDOR SOLAR COM CONTROLE DIGITAL
BRUNO INÁCIO KIMOTO
JOSÉ ARNALDO DUARTE

(9:00h) eSTUDO SOBre a ViaBiliDaDe e a eFiCiÊnCia Da geraçãO 
e USO DO HiDrÔgeniO COMO COMBUSTíVel
MARCOS ALBUQUERQUE MACEDO
JOSÉ ARNALDO DUARTE

(9:20h) aUTOMaçãO DO PrOCeSSO De BraSSageM na PrODUçãO 
De CerVeJa arTeSanal
ANTONIO AZEREDO
CAIO CESAR ALVAREZ LINDSTRON PRETO
LAERTE EDSON NUNES

(9:40h) a aUTOMaçãO eM POrTa giraTÓria Para FaCiliTar a 
PaSSageM De POrTaDOreS De neCeSSiDaDeS FíSiCaS
CAIO RODRIGO CASSIMIRO DA SILVA
LAERTE EDSON NUNES
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SESSÃO 20
MeCaTrÔniCa inDUSTrial

- 30/10 -
Sala 6 (FATEC/Garça)

Coordenadores:
Profa. MS. Nancy A. Guanaes Bonini
Prof. MS. Gustavo Adolfo Mesquita Serva Coraini
Profa. MS. Camila Maria da Costa Kami

(8:00h) COnCeiTO e aPliCaçãO Da TeCnOlOgia aSSiSTiVa, COMO 
aPOiO a DeFiCienCia FiSiCa MOTOra SeVera
LUCAS DOS SANTOS FARRIPAS
WILLYAN HENRIQUE C. DOS SANTOS
ADALBERTO SANCHES MUNARO

(8:20h) VeíCUlO Para MOViMenTaçãO e TranSPOrTe De 
MerCaDOriaS na inDUSTria
WILLIAN DOS SANTOS ALVES
ADALBERTO SANCHES MUNARO

(8:40h) SenSOr iDenTiFiCaDOr De COreS
LAÍS STOCCO BANDINI
MARCELO ANTONIO MINORELLO
EDSON MANCUZO

(9:00h) COnTrOle De PrODUçãO À DiSTÂnCia POr SMS
PEDRO HENRIQUE SILVA BIATO
NATÁLIA CRISTINA LUZI
EDSON MANCUZO

(9:20h) PilOTO aUTOMÁTiCO Para VeíCUlOS inDUSTriaiS
ARNALDO GOMES ALVES JUNIOR
JONATAS KEISUKE HAKAMADA
IDELBERTO DE GÊNOVA BUGATTI
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SESSÃO 21
MeCaTrÔniCa inDUSTrial

- 30/10 -
Sala 5 (FATEC/Garça)

Coordenadores:
Profa. Ms. Nancy A. Guanaes Bonini
Prof. Ms. Gustavo Adolfo Mesquita Serva Coraini
Prof. Laerte Edson Nunes
Prof. Paulo Sérgio Castro

(19:30h) DISPOSITIVO MECATRÔNICO: INSTRUMENTO FACILITADOR 
Da lOCOMOçãO De DeFiCienTeS ViSUaiS
HENRIQUE LIMA BETONI
LEANDRO ONDA NAKAHATA
GUSTAVO ADOLFO MESQUITA SERVA CORAINI

(19:50h) O PROCESSO DE AUTOMAÇÃO EM ESTUFAS: INCLUSÃO E 
SOBREVIVÊNCIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
JOAQUIM FERNANDO LEITE
JOSÉ LUIS BALARIM DE OLIVEIRA
LAERTE EDSON NUNES

(20:10h) PinaDeira aUTOMÁTiCa De BaiXO CUSTO Para CirCUiTO 
iMPreSSO
PEDRO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA NEVES
RICARDO FONSECA DA CRUZ
LAERTE EDSON NUNES

(20:30h) OTiMizaçãO Da TranSMiSSãO e COnTrOle De DaDO eM 
SiSTeMaS MeCÂniCOS
SERGIO DA SILVA GONÇALVES
WILLIAN ALMEIDA GUEDES
PAULO SÉRGIO DE CASTRO
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SESSÃO 22
MeCaTrÔniCa inDUSTrial

- 30/10 -
Sala 6 (FATEC/Garça)

Coordenadores:
Prof. Dr. Dani Marcelo Marques Nonato
Prof. Ms. Ildeberto de Gênova Bugatti
Prof. Ms. Bruno Marques dos Santos
Profa. Ms. Maria Alda Barbosa Cabreira

(19:30h) COnTrOle PWM (PUlSe WiDTH MODUlaTiOn)
RODRIGO GOMES
EDSON DETREGIACHI FILHO

(19:50h) MONITORAMENTO DA CONDIÇÃO DE MÁQUINAS 
rOTaTiVaS eM TeMPO real
MARCELO CINTRA DE SOUZA
RENATO HENRIQUE DOS SANTOS
EDSON MANCUZO

(20:10h) agV (aUTOMaTiC gUiDeD VeHiCle) VeiCUlO gUiaDO 
aUTOMaTiCaMenTe
VINICIUS ALESSANDRO SANTANA
ANDRE DA SILVA AMARAL
IDELBERTO DE GÊNOVA BUGATTI
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UNIVEM

SESSÃO 23
aDMiniSTraçãO e geSTãO eMPreSarial

- 28/10 -
19:30h Sala 31(UNIVEM)

Coordenadores: 
Profa. Solange Aparecida Devechi Ordones
Prof. José Ribeiro Leite

UNIVEM-Administração e Gestão Empresarial
(19:30h) aS iMPliCaçõeS Da VerDaDe nO aMBienTe 
OrganizaCiOnal
YASMIN APARECIDA LOURENÇO
JOSÉ RIBEIRO LEITE 

UNIVEM- Administração e Gestão Empresarial
(19:50h) a inTeraTiViDaDe naS MiDiaS SOCiaiS COMO 
FerraMenTa Para a COnSTrUçãO DO WHUFFie 
OrganizaCiOnal
DIOGO DE SOUZA E SILVA
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

UNIVEM-Ética
(20:10h) a iMPOrTÂnCia DO COMPOrTaMenTO ÉTiCO naS 
relaçõeS e DeCiSõeS OrganizaCiOnaiS
SABRINA COLOMBO GOMES
JOSÉ RIBEIRO LEITE

FAMEMA- Administração e Gestão Empresarial
(20:30h) COnHeCiMenTO e UTilizaçãO De inDiCaDOreS De SaÚDe 
na PrÁTiCa gerenCial De enFerMeirOS
CAMILA REIS PARIS
PEDRO MARCO KARAN BARBOSA

UNIVEM-Administração e Gestão Empresarial
(20:50h) a COnTriBUiçãO Da eSPiriTUaliDaDe naS relaçõeS 
eMPreSariaiS
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MAIARA PEREIRA DE ALMEIDA
JOSÉ RIBEIRO LEITE

UNIVEM- Administração e Gestão Empresarial
(21:20h) COMO aMenizar aS DiFiCUlDaDeS DO líDer nO 
DeSenVOlViMenTO De SeUS liDeraDOS
DAYANE CRISTINA DOS SANTOS MARQUES
FÁTIMA FERREIRA PINTO DOS SANTOS

UNIVEM- Administração e Gestão Empresarial
(21:40h) aSSÉDiO MOral naS OrganizaçõeS
TATIANA DE SOUSA AUDI
FÁTIMA FERREIRA PINTO DOS SANTOS

UNIVEM - Administração e Gestão Empresarial
(22:00h) O CliMa OrganizaCiOnal COMO inDiCaDOr De 
FATORES QUE INTERFEREM NA PRODUTIVIDADE DOS NEGÓCIOS E 
DaS PeSSOaS
FÁBIO ROBERTO RAMOS LOPES
JÉSSICA COSTA LIMA
THIAGO RODRIGUES CARVALHO
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

SESSÃO 24
aDMiniSTraçãO e geSTãO eMPreSarial

- 28/10 -
21:20h Sala 31(UNIVEM)

Coordenadores: 
Profa. Solange Aparecida Devechi Ordones
Prof. Geraldo Meneghello

UNIVEM- Administração e Gestão Empresarial
(21:20h) COMO aMenizar aS DiFiCUlDaDeS DO líDer nO 
DeSenVOlViMenTO De SeUS liDeraDOS
DAYANE CRISTINA DOS SANTOS MARQUES
FÁTIMA FERREIRA PINTO DOS SANTOS
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UNIVEM - Administração e Gestão Empresarial
(21:40h) aSSÉDiO MOral naS OrganizaçõeS
TATIANA DE SOUSA AUDI
FÁTIMA FERREIRA PINTO DOS SANTOS

UNIVEM - Administração e Gestão Empresarial
(22:00h) O CliMa OrganizaCiOnal COMO inDiCaDOr De 
FATORES QUE INTERFEREM NA PRODUTIVIDADE DOS NEGÓCIOS E 
DaS PeSSOaS
FÁBIO ROBERTO RAMOS LOPES
JÉSSICA COSTA LIMA
THIAGO RODRIGUES CARVALHO
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

SESSÃO 25
aDMiniSTraçãO e geSTãO eMPreSarial

- 28/10 -
19:30h Sala 30 (UNIVEM)

Coordenadores: 
Prof. Geraldo Meneghello
Profa. Vânia Cristina Pastri Gutierrez
Profa. Silvana Festa Sabes

UNIVEM - Administração e Gestão Empresarial
(19:30h) aS relaçõeS nO aMBienTe De TraBalHO
GABRIELA ORTEGA TIBÉRIO
GUILHERME FERNANDO DE OLIVEIRA

UNIVEM - Administração e Gestão Empresarial
(19:50h) CORINTHIANS X MÍDIA: UMA ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DE 
SUSTenTaBiliDaDe DO ClUBe eM DOiS anOS eXCePCiOnaiS
ROBERTA FERREIRA BRONDANI
JOSÉ CARLOS MARQUES
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FATEC-LINS - Logística
(20:10h) 03-FerraMenTaS De COnTrOle eSTaTíSTiCO eM 
PrOCeSSOS PrODUTiVOS
VANESSA MENGUI OCHI
 ALEXANDRE TESO

UNIVEM- Administração e Gestão Empresarial
(20:30h) eMPreSa COMO inDUTOra DO DeSenVOlViMenTO 
PeSSOal e SOCial
TOSHIO HITO
FÁTIMA FERREIRA PINTO DOS SANTOS

(20:50h) O OBJeTO De aPrenDizageM SOBre PreVençãO 
De aCiDenTeS inFanTiS Para alUnOS DO 3º anO DO enSinO 
FUnDaMenTal
IUCE SALLE NETO
MARIA APARECIDA BRANDÃO BONADIO KEPPLER

SESSÃO 26
aDMiniSTraçãO e geSTãO eMPreSarial

- 28/10 -
21:20h Sala 30 (UNIVEM)

Coordenadores: 
Profa. Vânia Cristina Pastri Gutierrez
Profa. Silvana Festa Sabes

UNIVEM - Administração e Gestão Empresarial
(21:20h) O iMPaCTO DO MarKeTing Viral SOBre O COnSUMiDOr
raFael gOMeS SilVa
ALINE PORTO GONÇALVES
INGRID SILVA DE SOUZA

UNIVEM - Administração e Gestão Empresarial
(21:40h) O LÍDER FACILITADOR: QUEBRANDO O PARADIGMA 
DE HIERARQUIA
ANA PAULA GONÇALVES
CÉLIA DE OLIVEIRA DE SANTANA
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UNIVEM - Administração e Gestão Empresarial 
(22:00h) enDOMarKeTing e O USO De SUaS FerraMenTaS na 
geSTãO DaS OrganizaçõeS
FRANCIELLE JACOBINO
JAQUELINE RODRIGUES DE CAMARGO
ROBERTA FERREIRA BRONDANI

SESSÃO 27
aDMiniSTraçãO e geSTãO eMPreSarial

- 29/10 -
19:30h Sala 31 (UNIVEM)

Coordenadores: 
Prof. Juliano Mota Parente
Profa. Roberta Ferreira Brondani

UNIVEM - Administração e Gestão Empresarial
(19:30h) O USO De MOBile MarKeTing COMO FerraMenTa De 
inTeraçãO enTre aS eMPreSaS e SeUS COnSUMiDOreS
DAYANE QUEIROZ BRITO DE AQUINO
GABRIELA DE SOUZA SILVA
FLAVIA MARIA DOS SANTOS
ROBERTA FERREIRA BRONDANI

(19:50h) a inFlUÊnCia Da liDerança nO CreSCiMenTO e 
DeSenVOlViMenTO DaS OrganizaçõeS
LEONARDO PEDROSO HORITA
JULIANO MOTA PARENTE

UNIVEM - Administração e Gestão Empresarial
(20:10h) a geSTãO CUlTUral naS OrganizaçõeS
FÁBIO APARECIDO DE SOUZA SANTANA
JULIANO MOTA PARENTE

UNIVEM - Administração e Gestão Empresarial
(20:30h) O SUrgiMenTO e a eXPanSãO DaS aCeleraDOraS 
nO MerCaDO BraSileirO
LUANE THAMI IDE
JULIANO MOTA PARENTE
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UNIVEM - Administração e Gestão Empresarial
(20:50h) CaPTaçãO De reCUrSOS DaS enTiDaDeS DO 
TerCeirO SeTOr na CiDaDe De Marília/SP
TANISSE DOMINGUES PEREIRA
JÉSSICA DE SOUZA E SILVA
PAULO AFONSO DELPOSO DIAS
ROBERTA FERREIRA BRONDANI

_____
INTERVALO

UNIVEM - Administração e Gestão Empresarial
(21:20h) a inFlUÊnCia Da PrOPaganDa SOBre O   
COMPOrTaMenTO DO COnSUMiDOr
FRANCIELE GUEDES FERNANDES
ANA LUIZA CARNEVALLI FERNANDES
BETANIA CRISTINA ZAMBIAZZI
ROBERTA FERREIRA BRONDANI

UNIVEM - Administração e Gestão Empresarial
(21:40h) a ViSãO DOS COnSUMiDOreS eM relaçãO ÀS eMPreSaS 
QUE UTILIZAM O MARKETING VERDE NA PROPAGANDA DE SEUS 
PrODUTOS
MATHEUS JÚNIOR DA SILVA MARTINS
ROBERTA FERREIRA BRONDANI

UNIVEM - Administração e Gestão Empresarial
(22:00h) COMUNICAÇÃO CORPORATIVA: A IMPORTÂNCIA DA 
COMUniCaçãO na geSTãO DaS eMPreSaS
KARLA LAUANE BARROS
ROBERTA FERREIRA BRONDANI
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SESSÃO 28
aDMiniSTraçãO e geSTãO eMPreSarial

- 29/10 -
19:30h Sala 30 (UNIVEM)

Coordenadores: 
Profa. Solange Aparecida Devechi Ordones
Profa. Silvana Festa Sabes

UNIVEM - Administração e Gestão Empresarial
(19:30h) COMPOrTaMenTO OrganizaCiOnal e O iMPaCTO nO 
COMPOrTaMenTO DaS PeSSOaS
JOÃO VITOR TONHOM
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

UNIVEM - Administração e Gestão Empresarial
(19:50h) reDeS SOCiaiS COMO eSTraTÉgia De negÓCiOS
MarCOS aPareCiDO De CaMPOS
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

UNIVEM - Administração e Gestão Empresarial
(20:10h) MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO: A DIFÍCIL MISSÃO 
De COnCiliar PaPÉiS nO SÉCUlO XXi
JULIANA DE AZEVEDO MARCIANO PADOVAN
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

UNIVEM - Administração e Gestão Empresarial
(20:30h) a liDerança eSTraTÉgiCa nO DeSenVOlViMenTO e 
CriaçãO De ValOr 
ORGANIZACIONAL E PESSOAL.
RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

UNIVEM - Administração e Gestão Empresarial
(20:50h) O PLANETA TERRA EM DISCUSSÃO: DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL NOS ÚLTIMOS QUARENTA ANOS
THAYNARA DRIELLI DE SOUZA GARCIA
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES
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SESSÃO 29
aDMiniSTraçãO e geSTãO eMPreSarial

- 29/10 -
21:20h Sala 30 (UNIVEM)

Coordenadores: 
Prof. Geraldo Meneghello
Profa. Solange Aparecida Devechi Ordones
Prof. Luiz Eduardo Zamai

UNIVERSIDADE ESTADUAL JÚLIO DE MESQUITA FILHO
Administração e Gestão Empresarial
(21:20h) a FOrMaçãO De reDeS De COnHeCiMenTO COMO FaTOr 
DE COMPETITIVIDADE PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
SELMA LETÍCIA CAPINZAIKI OTTONICAR
GLÓRIA GEORGES FERES

UNIVERSIDADE ESTADUAL JÚLIO DE MESQUITA FILHO
Administração e Gestão Empresarial
(21:40h) a CUlTUra OrganizaCiOnal e SUa relaçãO COM a 
COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO: CONSTITUINDO UM FATOR DE 
inOVaçãO naS eMPreSaS
SELMA LETÍCIA CAPINZAIKI OTTONICAR
LUIS FERNANDO CONDUTTA
GLÓRIA GEORGES FERES
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SESSÃO 30
COMPUTaçãO aPliCaDa 

- 28/10 -
 16h - Lab. 09 (UNIVEM)

Coordenador: Prof. Dr. Elvis Fusco

UNIVEM - Ciência da Computação
ANÁLISE DE MODELAGENS 3D PARA ARQUITETURA DE 
inFOrMaçõeS Para naVegaDOreS De realiDaDe aUMenTaDa
LEONARDO ADEMIR TONEZI DOS SANTOS
ADRIANO BEZERRA
 
UNIVEM - Ciência da Computação
ESQUEMA DE ENCRIPTAÇÃO TOTALMENTE HOMOMÓRFICA
LUCAS HENRIQUE SANTOS DO CARMO
BRUNO MARQUES DOS SANTOS
 
UNIVEM - Ciência da Computação
agenTe OnTOlÓgiCO De eXTraçãO nO COnTeXTO De Big DaTa
CAIO SARAIVA CONEGLIAN
ELVIS FUSCO
 
UNIVEM - Ciência da Computação
SISTEMA EMBARCADO PARA FHE DE NÚMEROS INTEIROS: 
PROPOSTA DE UMA ARQUITETURA CODESIGN
CLAUDIO ROBERTO COSTA
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 
UNIVEM - Ciência da Computação
DeSenVOlViMenTO De UM algOriTMO De aUTO-OrganizaçãO 
Para reDe De SenSOreS SeM FiO lineareS
FERNANDA MAYUMI OHNUMA TACHIBANA
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 
UNIVEM - Ciência da Computação
IMPLEMENTACAO DO ESQUEMA DGVH COM COMPRESSÃO DE 
CHaVe PUBliCa UTilizanDO PYTHOn
GUILHERME RODRIGUES BILAR
LUAN CARDOSO DOS SANTOS
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
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UNIVEM - Ciência da Computação
PrOTÓTiPO De MOeDeirO Para MeiO De PagaMenTO OFF-line 
UTilizanDO TeCnOlOgia JaVa CarD
LUCAS ZANCO LADEIRA
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 

SESSÃO 31
COMPUTaçãO aPliCaDa

- 28/10 - 
16h - Lab. 10 (UNIVEM)

Coordenador: Prof. Dr. Fábio Dacêncio Pereira

UNIVEM - Ciência da Computação
aPliCaTiVO SegUrO Para MeiO De PagaMenTO OFF-line 
UTilizanDO nFC e a PlaTaFOrMa anDrOiD
THAIS DE MOURA SANTOS
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 
UNIVEM - Ciência da Computação
iDenTiFiCaçãO De aTriBUTOS De eVenTOS De rOUBO eM 
DenÚnCia 190 Para SiSTeMa De TOMaDa De DeCiSãO MiliTar
MATHEUS FERRARONI SANCHES
LEONARDO CASTRO BOTEGA
 
UNIVEM - Ciência da Computação
inTerFaCeS De USUÁriOS Para COnTrOle De inFOrMaçõeS 
eSPaCiaiS e TeMPOraiS Para a MelHOria Da COnSCiÊnCia 
SiTUaCiOnal eM SiSTeMaS De TOMaDa De DeCiSãO
FREDERICO SOARES DA SILVA
LEONARDO CASTRO BOTEGA
 
UNIVEM - Ciência da Computação
inTegraçãO DO SiMUlaTiOn OF UrBan MOBiliTY a UM VeíCUlO 
TERRESTRE AUTÔNOMO DE PEQUENO PORTE
THIAGO APARECIDO GONÇALVES DA COSTA
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
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UNIVEM - Ciência da Computação
FUSãO De DaDOS De FOnTeS HeTerOgÊneaS Para SiSTeMa De 
TOMaDa De DeCiSãO MiliTar
VALDIR AMANCIO PEREIRA JUNIOR
LEONARDO CASTRO BOTEGA
 
UNIVEM - Ciência da Computação
FerraMenTa DiDÁTiCa Para PrOJeTOS COM POrTaS lÓgiCaS 
DigiTaiS
FERNANDO HENRIQUE ALVES FRANCO
RODOLFO BARROS CHIARAMONTE
 

SESSÃO 32
COMPUTaçãO aPliCaDa 

- 28/10 -
 16h - Lab. 11 (UNIVEM)

Coordenador: Prof. Ms. Leonardo Castro Botega

UNIVEM - Ciência da Computação
MÓDUlO COnTrOlaDOr Para ViSãO eSTÉreO
RAFAEL ANSELMO CAVALIERI
RODOLFO BARROS CHIARAMONTE
 
UNIVEM - Sistemas de Informação
MOBile PaYMenT POr aPrOXiMaçãO
GUILHERME DE OLIVEIRA MACEDO
GIULIANNA MAREGA MARQUES
 
UNIVEM - Sistemas de Informação
ViSUalizaçãO De DaDOS inCerTOS Para a MelHOria Da 
COnSCiÊnCia SiTUaCiOnal eM SiSTeMaS De CHaMaDaS De 
eMergÊnCia
NATÁLIA PEREIRA DE OLIVEIRA
LEONARDO CASTRO BOTEGA
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UNIVEM - Ciência da Computação
reSUMO-CriPTOgraFia HOMOMOrFiCa
OCTÁVIO DA MOTTA
BRUNO MARQUES DOS SANTOS
 
UNIVEM - Ciência da Computação
PlaTaFOrMa De eXTraçãO inFOrMaCiOnal nO COnTeXTO De 
Big DaTa
CRISTIANO VICENTE
ELVIS FUSCO
 
UNIVEM - Ciência da Computação
ViSUalizaçãO inTeraTiVa De inCerTezaS Para a MelHOria 
Da COnSCiÊnCia SiTUaCiOnal eM SiSTeMaS De CHaMaDaS De 
eMergÊnCia
GABRIEL BATISTA VIEIRA
LEONARDO CASTRO BOTEGA
 
UNIVEM - Ciência da Computação
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE QUALIDADE 
De DaDOS PrOVenienTeS De DenÚnCiaS De rOUBO Para 
MelHOria Da COnSCiÊnCia SiTUaCiOnal eM SiSTeMaS De 
TOMaDa De DeCiSãO
JESSICA OLIVEIRA DE SOUZA
LEONARDO CASTRO BOTEGA
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SESSÃO 33
COnTrOlaDOria e 

COnTaBiliDaDe gerenCial 
- 30/10 - 

19:25h - Sala 67 (UNIVEM)

Coordenadores: 
Profa. Marlene de Fátima Campos Souza
Profa. Silvana Festa Sabes
Prof. Rogério Canaciro

UNIVEM - Ciências Contábeis
PlaneJaMenTO e COnTrOle OrçaMenTariO
LUIZ FERNANDO BATISTADA SILVA
GUSTAVO ABIB PINTO DA SILVA
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA
 
UNIVEM - Ciências Contábeis
O USO Da TeCnOlOgia De inFOrMaçãO Para COnTrOle 
e geSTãO De CUSTOS naS OrganizaçõeS
GUSTAVO ABIB PINTO DA SILVA
JUAREZ PEREIRA DA SILVA
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA
 
UNIVEM - Ciências Contábeis
AUDITORIA INTERNA APLICADA EM PEQUENAS E 
MÉDiaS eMPreSaS.
IASMIN TEIXEIRA DA PAZ
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA
 
UNIVEM - Ciências Contábeis
GESTÃO DA INFORMAÇÃO: O APORTE DA INFORMAÇÃO 
COnTÁBil-FinanCeira aO PrOCeSSO DeCiSÓriO eM
OrganizaçõeS
JUAREZ PEREIRA DA SILVA
LUIS FERNANDO CONDUTA
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA
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UNIVEM - Ciências Contábeis
TeCnOlOgia De inFOrMaçãO COMO FerraMenTa aUXiliar 
na geSTãO De TriBUTOS nOS ÂMBiTOS FeDeraiS eSTaDUaiS e 
MUniCiPaiS
LUCAS COUTINHO
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA
 
UNIVEM - Ciências Contábeis
AUDITORIA CONTÁBIL NO TERCEIRO SETOR: A IMPORTÂNCIA DA 
TranSParÊnCia
PAMELA THAIS DIONISIO
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA
 

SESSÃO 34
DireiTO CiVil e PrOCeSSUal CiVil i

- 31/10 -
19h25 - SALA 01 (UNIVEM)

Coordenadores: 
Prof. Dr. Nelson Finotti Silva
Prof. Ms. Luciano Henrique Diniz Ramires
   
ESTATUTO DO TORCEDOR E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: 
EQUIPARANDO TORCIDAS ORGANIZADAS A ASSOCIAÇÃO 
De COnSUMiDOreS
ÉRICA DE ANDRADE LORCA
LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

aliMenTOS graVíDiCOS
MARÇAL MORAIS MELO JUNIOR
LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

CRÍTICAS AO SUJEITO IDEAL DA TEORIA DA AÇÃO COMUNICATIVA: 
O CiDaDãO iDeal e O CiDaDãO real
ANA CRISTINA LEMOS ROQUE
VALÉRIA AURELINA DA SILVA LEITE
NELSON FINOTTI SILVA
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CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO AUXILIUM DE LINS
AS CONSEQUÊNCIAS DA PERDA DE UMA CHANCE NO 
PrOCeSSO CiVil
FERNANDA PREVIATTO ANTUNES
VINICIUS ROBERTO PRIOLI DE SOUZA

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA
aS inOVaçõeS PrOCeSSUaiS CiViS SOB a lUz PrinCiPiOlÓgiCa
GREGORY NICHOLAS MORAES BRAGA
AMANDA CRISTINA FURLAN
LENISE ANTUNES DIAS

inCenTiVOS FiSCaiS e DeSenVOlViMenTO naCiOnal
ANA CRISTINA LEMOS ROQUE
MELRIAN FERREIRA DA SILVA SIMÕES
NELSON FINOTTI SILVA

HerMenÊUTiCa DOS PreCeDenTeS JUDiCiaiS COMO FOrMa De 
DeliMiTar a MOlDUra SeMÂnTiCa DOS PrinCíPiOS 
COnSTiTUCiOnaiS.
GIOVANE MORAES PORTO
NELSON FINOTTI SILVA

SESSÃO 35
DireiTO CiVil e PrOCeSSUal CiVil ii

- 31/10 -
19h25 - SALA 02 (UNIVEM)

Coordenadores:  
Profa. Ms. Aline Storer 
Prof.  Ms. César Augusto Luiz Leonardo

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA
O SEQUESTRO DAS VERBAS PÚBLICAS
AMANDA CRISTINA FURLAN
GREGORY NICHOLAS MORAES BRAGA
FERNANDO ANTÔNIO SOARES DE SÁ JÚNIOR
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a SegUrança JUríDiCa DOS DireiTOS reaiS iMOBiliÁriOS nO 
COnTeXTO DO SiSTeMa regiSTral BraSileirO
BRUNO HENRIQUE MENDES RIBEIRO
ALINE STORER

O DanO MOral DeCOrrenTe DO aBanDOnO aFeTiVO e DO 
aBanDOnO aFeTiVO inVerSO
CLEBER SCHINK
CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO
 
aBanDOnO aFeTiVO nO STJ e O DireiTO De inDenizar
MAIARA SANTANA ZERBINI
GUILHERME DE LUCA
ALINE STORER

SE VOCÊ NÃO QUER A GUERRA, ENTÃO PREPARE-SE PARA A PAZ
BRUNO BALDINOTI
CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO
 
aliMenTOS graVíDiCOS e SeUS aSPeCTOS geraiS
LETÍCIA ZANOLO
CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO
 
a reVelia DO aUTOr nO PrOCeSSO CiVil BraSileirO
MARCIO HENRIQUE RAMOS DIAS
CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO

LITISCONSÓRCIO: AS “NOVAS” MODALIDADES DE LITISCONSÓRCIO 
nO DireiTO PrOCeSSUal CiVil
BRUNO BALDINOTI
CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO
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SESSÃO 36
TUTela DOS inTereSSeS 

DiFUSOS e COleTiVOS
- 31/10 -

19h25 - SALA 03 (UNIVEM)

Coordenadores: 
Profa. Daniela Dias Batista
Prof. Ms. Alexandre Sormani

UENP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
DireiTO aO MeiO aMBienTe SaUDÁVel POr MeiO De MeDiDaS 
eXTraFiSCaiS
RAFAEL TAKESHI ANZAI
RENATO BERNARDI
 
UENP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
A EFETIVAÇÃO DE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA: UMA 
QUESTAO DE “IGUALDADE” E CIDADANIA
THOMAS NOGUEIRA TOZZI
RENATO BERNARDI

CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE LINS
a alTeraBiliDaDe DO regiMe De SeParaçãO OBrigaTÓria nO 
CaSaMenTO DOS inCaPazeS
FERNANDA PREVIATTO ANTUNES
BEATRIZ SILVA UREL
MEIRE CRISTINA QUEIROZ

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA
a SUSTenTaBiliDaDe alMeJaDa POr MeiO Da aPliCaçãO 
Da CiDaDania e Da ÉTiCa
ANA CAROLINA BELLEZE SILVA
LUDMILA KELLY BRAZ MARTINS
ELIZANDRA DE SIQUEIRA

UENP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
a reSPOnSaBiliDaDe PelOS DanOS CaUSaDOS PelaS 
PUBliCiDaDeS ilíCiTaS
RAMON DE SOUZA FREITAS MACHADO
RENATO BERNARDI
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a iMPreSCriTiBiliDaDe DO reSSarCiMenTO aO erÁriO 
DeCOrrenTe De aTOS De iMPrOBiDaDe aDMiniSTraTiVa
FRANCIELLE BUENO ARAUJO
RENATO BERNARDI

aTriBUiçõeS DO PODer PÚBliCO eM DeFeSa DOS 
inTereSSeS inDígenaS
LAURA ROSEMAR CANDIANA SALGADO TONINI
ALEXANDRE SORMANI

SESSÃO 37
DireiTO DO TraBalHO e PrOCeSSUal 

DO TraBalHO
- 31/10 -

19h25 - SALA 04 (UNIVEM)

Coordenadores:
Prof. Dr. Lafayette Pozzoli
Profa. Ms. Andréa Antico Soares
Prof. Ms. Marco Antônio de Macedo Marçal
  
A EQUIPARAÇÃO SALARIAL À LUZ DAS DIRETRIZES 
COnSTiTUCiOnaiS De PrOTeçãO e igUalDaDe nO TraBalHO
MARILIA SILVA DE MELO
ANDREA ANTICO SOARES

TeleTraBalHO e rePerCUSSãO JUríDiCa
ALESSANDRA RENATA RASQUEL NORONHA
MARCO ANTONIO DE MACEDO MARÇAL
 
a OrganizaçãO inTernaCiOnal DO TraBalHO e a eMenDa 
COnSTiTUCiOnal nº 72
ANA PAULA LEAL DE CAMARGO CESAR
MARCO ANTONIO DE MACEDO MARÇAL

O ÔnUS Da PrOVa nO PrOCeSSO DO TraBalHO
TAYS FERREIRA DE ABREU PEREIRA
MARCO ANTONIO DE MACEDO MARÇAL
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TUTELA DE EVIDÊNCIA: GARANTIA DOS DIREITOS TRAB ALHISTAS
GUILHERME DOMINGOS DE LUCA
ANTONIO CARLOS FERREIRA DO AMARAL
LAFAYETTE POZZOLI
 
Da TeOria DinÂMiCa De DiSTriUiçãO DO ÔnUS Da PrOVa nO 
PrOCeSSO DO TraBalHO
TACIANA SOARES DE OLIVEIRA
GUILHERME DOMINGOS DE LUCA
LAFAYETTE POZZOLI

TraBalHO eSCraVO rUral COnTeMPOrÂneO e a DigniDaDe Da 
PeSSOa HUMana.
GISLÉIA FERNANDES DE SENA
RICARDO PINHA ALONSO

SESSÃO 38
DireiTO CiVil e PreViDenCiÁriO

- 31/10 -
19h25 - SALA 05 (UNIVEM)

Coordenadores: 
Prof. Ms. Luis Vieira Carlos Junior
Profa. Dra. Iara Rodrigues de Toledo
Profa. Marília Verônica Miguel

ADOÇÃO E MULTIPARENTALIDADE: FACES DISTINTAS 
Da SOCiOaFeTiViDaDe
MELRIAN FERREIRA DA SILVA SIMÕES
VALÉRIA AURELINA DA SILVA LEITE
IARA RODRIGUES DE TOLEDO

DanO MOral
LETÍCIA MARIA GRATON
LUIS VIEIRA CARLOS JUNIOR

a reSPOnSaBiliDaDe CiVil DO inSS
MATHEUS FRESCHI FRANÇA
MARÍLIA VERÔNICA MIGUEL
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INCAPACIDADE BIOPSICOSSOCIAL: INTERPRETAÇÃO EM 
COnSOnÂnCia COM a DigniDaDe Da PeSSOa HUMana e OS 
FinS SOCiaiS Da lei.
DANIELE PARMEGIANE
MARÍLIA VERÔNICA MIGUEL

DigniDaDe Da PeSSOa HUMana e O eXCeSSiVO ValOr 
a leTra Fria Da lei
BRUNA DA SILVA BELLÉ
MÁRCIA PIKEL GOMES

OS PrinCíPiOS Da FraTerniDaDe e Da ParTiCiPaçãO POPUlar 
COMO MeiO De aMPliaçãO De TUTela aMBienTal
LUANA PEREIRA LACERDA
IARA RODRIGUES DE TOLEDO

FaMília e SOCieDaDe COMO CO-reSPOnSÁVeiS À SegUriDaDe 
DOS DireiTOS DO iDOSO
JÉSSICA DE OLIVEIRA CLEMENTE
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

SESSÃO 39
DireiTO CiVil e DireiTO a eDUCaçãO

- 31/10 -
19h25 - SALA 06 (UNIVEM)

Coordenadores:  
Profa. Dra. Raquel Cristina Ferraroni Sanches
Prof. Dr. Teófilo Marcelo de Arêa Leão Junior

EDUCAÇÃO JURÍDICA E FRATERNIDADE: POR UMA CULTURA 
JUríDiCa FraTerna
FERNANDO HENRIQUE DA SILVA HORITA
RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES

a inClUSãO Da PeSSOa COM DeFiCiÊnCia nO enSinO SUPeriOr 
BRASILEIRO: A BUSCA DE SOLUÇÕES QUE POSSAM INSERIR ESSA
POPUlaçãO nO MerCaDO De TraBalHO
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YURI SAAD MESQUITA SERVA CORAINI
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR

a FUnçãO SOCial Da PrOPrieDaDe nOS COnTraTOS agrÁriOS 
na agrOinDÚSTria BraSileira
SHAUMA SCHIAVO SCHIMIDT
GISLÉIA FERNANDES DE SENA
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR

PATERNIDADE SOCIOAFETIVA: O SENTIMENTO CONSTITUCIONAL 
Para a FaMília COnTeMPOrÂnea
SHAUMA SCHIAVO SCHIMIDT
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR

DireiTO De MODa
CAROLINE ARNALDO PRETO
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR

JUS POSTULADI: ACESSO À JUSTIÇA OU AO PODER JUDICIÁRIO?
RAFAEL SALVIANO SILVEIRA
PAULO ROBERTO GOMES JUNIOR
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR

SÚMUla 357 DO TST - UMa ManiFeSTaçãO aTiViSTa DO PODer 
JUDiCiÁriO
RAFAEL SALVIANO SILVEIRA
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR
 
MARTIN LUTHER KING JR: “I HAVE A DREAM”
SERGIO LEANDRO CARMO DOBARRO
ROSELI APARECIDA CASARINI BOSSOI
ANDRÉ VILLAVERDE DE ARAUJO
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR

CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO: INSTRUMENTOS DE ACESSO À
RESOLUÇÃO ADEQUADA DOS CONFLITOS.
THAIS MORAES DA SILVA
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR
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SESSÃO 40
DireiTO inTernaCiOnal

- 31/10 -
19h25 - SALA 07 (UNIVEM)

Coordenadores: 
Profa. Ms. Clarissa Chagas Sanches Monassa
Prof. Ms. Carlos Ricardo Fracasso

RETROSPECTIVA HISTÓRICA DA CRIAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA: 
O BraSil nO CenÁriO Da SOCieDaDe inTernaCiOnal
ALINE ALBIERI FRANCISCO
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

glOBalizaçãO Da eCOnOMia e SUaS inFlUÊnCiaS naS regraS 
JUríDiCaS De DireiTO inTernaCiOnal DO COMÉrCiO nO BraSil
BEATRIZ CASAGRANDE FORTUNATO
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

aBOrDageM HiSTÓriCa DO DireiTO aMBienTal – 
DA CONVENÇÃO DE ESTOCOLMO AO PROTOCOLO DE QUIOTO
HELIANA MARIA CASSETTARI POLETTO
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

a lei aPliCÁVel aOS COnTraTOS inTernaCiOnaiS De 
TranSFerÊnCia De TeCnOlOgia nO BraSil
JESSICA ZANCO LADEIRA
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

DireiTO inTernaCiOnal e DireiTOS HUManOS eM PaíSeS DO 
OrienTe MÉDiO
KELLY CHRISTINE DOS SANTOS
CARLOS RICARDO FRACASSO

aS inFlUenCiaS Da OiT SOBre O SiSTeMa JUriDiCO naCiOnal 
TraBalHiSTa e PreViDenCiariO
MARCELO HENRIQUE FAUSTINO CANDIOTTA
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA
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a eVOlUçãO HiSTÓriCO-legiSlaTiVa DOS TerMOS
INTERNACIONAIS PARA O COMERCIO ALÉM-FRONTEIRAS: 
OS inCOTerMS
MARCO ANTONIO ZAGO DE CASTILHO
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

SESSÃO 41
DireiTO eCOnÔMiCO e eMPreSarial

- 31/10 -
19h25 - SALA 08 (UNIVEM)

Coordenadores:  
Profa. Ms. Daniela Ramos Marinho Gomes
Prof. Ms. Adriano de Oliveira Martins

inCenTiVOS TriBUTÁriOS Para a PreSerVaçãO aMBienTal
ANA PAULA XAVIER
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES
 
BRASIL: UM CONTRASTE ECONÔMICO E SOCIAL
GUSTAVO PIRENETTI DOS SANTOS
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES
 
LIBERALISMO ECONÔMICO: ESCOLA AUSTRÍACA E A VALORIZAÇÃO 
DO HOMeM
ARNALDO YEGROS JR.
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES
 
UMa anÁliSe DO FenÔMenO CHinÊS nO MerCaDO BraSileirO À 
lUz DO PrinCíPiO Da SOBerania eCOnÔMiCa
JÉSSICA CABRERA REIS
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES
 
aSPeCTOS POlÊMiCOS DO iCMS nO e-COMMerCe
LETÍCIA ROBERTA DA SILVA
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES
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a inVerSãO DO ÔnUS Da PrOVa nO CDC
AMANDA BALDO BORGES DOS REIS
ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS

a PrOTeçãO COnFeriDa ÀS MarCaS nO OrDenaMenTO 
JUríDiCO BraSileirO
BEATRIZ GUERRA DA CRUZ
ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS
 
COnTraTO De TreSPaSSe e a reSPOnSaBiliDaDe SUCeSSÓria
CAROLINA CRISTINE CAVASSINI
ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS

SESSÃO 42
DireiTO COnSTiTUCiOnal

- 31/10 -
19h25 - SALA 09 (UNIVEM)

Coordenadores:  
Prof. Dr. Edinilson Donisete Machado
Profa. Ms. Vivianne Rigoldi

O PrinCíPiO Da DigniDaDe Da PeSSOa HUMana nO 
reCOnHeCiMenTO DO DanO MOral
AMANDA DANIELE PIVA MARQUES
EDINILSON DONISETE MACHADO
 
A LEGITIMIDADE DO PEDÁGIO: UMA ANÁLISE DO DIREITO 
COnSTiTUCiOnal De ir e Vir.
SÓCRATES BOTELHO DE SOUSA
VIVIANNE RIGOLDI

O PrinCíPiO Da igUalDaDe e O SiSTeMa De COTaS nO enSinO 
SUPeriOr BraSileirO
LETÍCIA CARLI MARIOTI
VIVIANNE RIGOLDI
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analiSe zeTÉTiCa DO DireiTO alTernaTiVO
ANTONIO AUGUSTO MARTINO
EDINILSON DONISETE MACHADO
 
aS COnCePçõeS De DigniDaDe naS PrOPOSTaS Para 
regUlaMenTaçãO DaS relaçõeS enTre SereS HUManOS 
e aniMaiS
GIOVANA B. POKER
EDINILSON DONISETE MACHADO

OS FUnDaMenTOS Para a PrOTeçãO legal DOS DireiTOS DOS 
aniMaiS
CAMILA REIS HENRIQUE
DANIELA FERREIRA DIAS BATISTA
EDINILSON DONISETE MACHADO

TRÁFICO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS: UMA VIOLAÇÃO 
aOS DireiTOS HUManOS
RAFAELA RABELO DAUN
VIVIANNE RIGOLDI

SESSÃO 43
FilOSOFia DO DireiTO

- 31/10 -
19h25 - SALA 20 (UNIVEM)

Coordenadores:  
Prof. Dr. Oswaldo Giacóia Junior
Prof. Ms. Roberto da Freiria Estevão

O CaSO “CHaMPinHa” À lUz DO DireiTO Penal DO iniMigO
GABRIELA GIOVANA SILVA CARDOSO
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

FOME E DIREITO: UMA ANÁLISE A LUZ DAS GARANTIAS 
FUnDaMenTaiS
LARISSA BITENCOURT C.CAVALHEIRO
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO
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O DireiTO COMO inSTrUMenTO Para O alCanCe DO PerDãO e 
CUra DO TraUMa COleTiVO CaUSaDO Pela DiTaDUra 
nO BraSil
DANILO SERÓDIO DE OLIVEIRA
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

O eXerCíCiO Da FUnçãO SOCial DO DireiTO COMO MeiO De 
alCançar a JUSTiça aOS grUPOS MinOriTÁriOS
JASMINE REGINE DA SILVA
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

DireiTO inTernaCiOnal Penal SOB a PerSPeCTiVa 
FOUCAULTIANA E KELSENIANA: REFLEXÕES JUSFILOSÓFICAS 
SOBre O eSTaDO COnTeMPOrÂneO De DireiTO.
LUCIANA DE ANDRADE TAJERO
OSWALDO GIACOIA JÚNIOR

a DiSPOSiçãO Da DigniDaDe HUMana - eSTUDO BaSeaDO eM 
UM CaSO real
MARIA JÚLIA GABRIGNA ROSA
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

 O FilHO Da PÁTria
MÁRIO JORGE GUIMARÃES VEIROS FILHO
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

a inTerPreTaçãO Da lei e a eFeTiVaçãO Da TeOria DOS 
PRECEDENTES JUDICIAIS NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO: 
garanTia Da SegUrança JUríDiCa, DOS PrinCíPiOS 
FUnDaMenTaiS e DO aCeSSO À JUSTiça
THAIS ESTEVÃO SACONATO
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO
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SESSÃO 44
DireiTO Penal e PrOCeSSUal Penal

- 31/10 -
19h25 - SALA 21 (UNIVEM)

Coordenadores:
Prof. Dr. José Eduardo Lourenço dos Santos
Prof. Dr. Mário Furlaneto Neto

DOlO eVenTUal nOS CriMeS De TrÂnSiTO
WANDERSON ALLAN DE A.C.TANAKA
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
 
Pena reSTriTiVa De DireiTOS e a reSSOCializaçãO DO 
COnDenaDO
ANA FLAVIA DE ANDRADE NOGUEIRA CASTILHO
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
 
OS NOVOS RISCOS DA SOCIEDADE MODERNA: O VÍRUS 
inFOrMÁTiCO e O DireiTO Penal
EDUARDA GELÁS LOURENÇO DOS SANTOS
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
 
O DireiTO Penal e O COnTrOle SOCial DianTe DOS PrinCíPiOS 
COnSTiTUCiOnaiS De DigniDaDe HUMana
VANESSA AGUIAR SANTOS
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

ESTAÇÃO CARANDIRU: UMA VISÃO CRÍTICA ENTRE O 
CUMPriMenTO Da Penal real e O iDeal
GISLAINE PINHEIRO
MÁRIO FURLANETO NETO

DELITOS RACIAIS: A GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E O 
ManDaDO COnSTiTUCiOnal De CriMinalizaçãO DO raCiSMO
PEDRO LIMA MARCHERI
MARIO FURLANETO NETO
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INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO: APORTE COM A 
legiSlaçãO eSPanHOla
BRUNA DE OLIVEIRA DA SILVA GUESSO SCARMANHÃ
MÁRIO FURLANETO NETO
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
MÁRIO FURLANETO NETO
 
ViOlaçãO De DiSPOSiTiVO inFOrMÁTiCO
JOSÉ GUILHERME HAUY
MÁRIO FURLANETO NETO

SESSÃO 45
engenHaria De PrODUçãO

- Terça-feira, 28/10 -
Sala 38/39 (UNIVEM) 

Coordenadores: 
Prof. Fábio Piola Navarro 
Prof. Bruno Marques dos Santos

(19h30) - ESTUDO DE CASO: ERGONOMIA APLICADA A MICRO 
eMPreSa COM SiSTeMa De PrODUçãO POr PrOJeTO
HERMANN MIGUEL TIEDE
JOSÉ ANTONIO POLETTO FILHO

(19h50) - iMPleMenTaçãO DO S&OP eM UMa FaBriCa De 
CilinDrOS HiDraUliCOS
FABIO FERNANDES DOS SANTOS
JOSÉ ANTONIO POLETTO FILHO

(20h10) - reDUçãO DO reFUgO eM UMa eMPreSa eSPeCialiSTa 
eM PrOCeSSOS De TranSFOrMaçãO DO PlÁSTiCO - SOPrO 
eMBalageM
MURILLO CESCHINI VIEIRA
JOSÉ ANTONIO POLETTO FILHO
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(20h30) - eSTUDO Para a iMPlanTaçãO De UM PlanO De 
ManUTençãO PreVenTiVa nO grUPO MOTO geraDOr eM UMa 
eMPreSa nO SeTOr De VareJO
ANDRÉ GUILHERME MUNHOZ EVANGELISTA
JOSÉ ANTONIO POLETTO FILHO

(20h50) - OS iMPaCTOS Da iMPlanTaçãO De UM SiSTeMa De 
GESTÃO DA QUALIDADE EM UMA INDUSTRIA DE MATERIAIS 
COMPÓSiTOS eM FiBra De ViDrO
ALEX VIEIRA DA GUARDA
LEANDRO MENEGATTI BARALDI

(21h10) -  PrOgraMa 5S
GABRIELA TORRES JERONYMO
LEANDRO MENEGATTI BARALDI

(21h30) - SISTEMAS ERP EM EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE
JeFerSOn lUíS PrUDenCianO PereS
LEANDRO MENEGATTI BARALDI

(21h50) - eSTUDO De TeMPOS e MÉTODOS eM UMa linHa De 
MOnTageM De BiCiCleTaS
GUSTAVO KATSUMOTO SAKAI
LEANDRO MENEGATTI BARALDI

SESSÃO 46
engenHaria De PrODUçãO

- Terça-feira, 28/10 -
Sala 35 (UNIVEM)

Coordenadores: 
Profa. Vânia Érica Herrera
Prof. José Celso Rocha
Prof. Benedito Goffredo

(19h30) - aPliCaçãO De argila na PrOTeçãO COnTra COrrOSãO
ANDRÉ LUIZ DA SILVA SIQUEIRA GONÇALVES
JOSÉ MICHEL MONASSA
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(19h50) - aPliCaçãO DO graFenO na elaBOraçãO De PlÁSTiCOS
raPHael zaMBOn Da SilVa
JOSÉ MICHEL MONASSA

(20h10) - aValiaçãO De MeCaniSMO De aValiaçãO De 
DESEMPENHO E CONTROLE ESTRATÉGIA: UM ESTUDO SOBRE A 
aPliCaçãO DO BalanCeD SCOreCarD
CRISTIANE TERUMI INAMURA
RICARDO JOSÉ SABATINE

(20h30) - eSTUDO De OTiMizaçãO Para O PrOCeSSO De PrODUçãO 
DO eTanOl eM UMa eMPreSa na regiãO De OUrinHOS/SP
SAMUEL CÉSAR SILVA DOS SANTOS
RICARDO JOSÉ SABATINE

(20h50) - DeSenVOlViMenTO De MODelO De OTiMizaçãO Para 
PrOBleMa De COrTe eM TUBO
RAFAEL JÚNIOR DE MORAES
RICARDO JOSÉ SABATINE

(21h10) - CÁlCUlO De CUSTOS
RAFAEL CONTRERA
VANIA ERICA HERRERA

(21h30) - ESTUDO DE CASO: CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO 
eM UMa inDÚSTria De ÓleO COMeSTíVel
LIDIANE PIN COLTRI
LEANDRO MENEGATTI BARALDI

SESSÃO 47
engenHaria De PrODUçãO

- Terça-feira, 28/10 -
Sala 37 (UNIVEM)

Coordenadores: 
Prof. Rodrigo Fabiano Ravazi
Prof. Jorge Luiz Barbosa Maciel Júnior
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(19h30) - iMPlanTaçãO DO 5S eM UMa eMPreSa DO raMO 
MeTalÚrgiCO
ANA LAURA GAZOTTO CONTRERA
RODRIGO FABIANO RAVAZI

(19h50) - CerÂMiCaS aVançaDaS e SUaS aPliCaçõeS na 
engenHaria
ANA PAULA TUBAKI
RODRIGO FABIANO RAVAZI

(20h10) - geSTãO De PrOJeTOS COM a MeTODOlOgia SeiS SigMa
CLAUDEMIR ROGÉRIO MAZZUTTI
RODRIGO FABIANO RAVAZI

(20h30) - eSTUDO De aPliCaçãO De FilTrO UlTraViOleTa eM 
lÂMPaDaS FlUOreSCenTeS
GABRIEL CÍCERO LIMA
RODRIGO FABIANO RAVAZI

(20h50) - ESTUDO DE CASO: MAPEAMENTO DE PROCESSO EM UM 
HOSPiTal
GEISE KELLY ALEIXO CASSEMIRO
RODRIGO FABIANO RAVAZI

(21h10) - aValiaçãO DO PrOCeSSO De DeSenVOlViMenTO 
De PrODUTO De UMa eMPreSa MeTalÚrgiCa e PrOPOSTa 
De MelHOria
JOÃO HUGO GOMES BARNABÉ
RODRIGO FABIANO RAVAZI

(21h30) - anÁliSe DOS FlUXOS De PeSSOaS, MaTeriaiS e 
INFORMAÇÕES NOS PEQUENOS E MÉDIOS COMÉRCIOS E POSSÍVEIS 
COrreçõeS UTilizanDO Kaizen e 5S
MARCELO HENRIQUE BUGULA FARINHA
RODRIGO FABIANO RAVAZI

(21h50) - aValiaçãO DO PrOCeSSO De HOMOlOgaçãO De 
FOrneCeDOreS De UMa eMPreSa aliMenTíCia
RAFAEL DI TULLIO TRINDADE
RODRIGO FABIANO RAVAZI
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(22h10) - iMPlanTaçãO DO P-FMea (anÁliSe DOS eFeiTOS e MODOS 
De FalHaS) eM UMa linHa De MOnTageM De SegUnDO eiXO 
DianTeirO DirigíVel eM CaMinHõeS FOrD MODelO CargO 2429
CAMILA YOLANDA SILVA DOS REIS
RODRIGO FABIANO RAVAZI

SESSÃO 48
engenHaria De PrODUçãO

- Quarta-feira, 29/10 -
Sala 38 (UNIVEM)

Coordenadores: 
Prof. Edson Detregiachi Filho
Prof. José Michel Monassa

(19h30) - SiSTeMa inTegraDO De geSTãO eMPreSarial erP
RAFAEL DE OLIVEIRA DEMORI
EDSON DETREGIACHI FILHO

(19h50) - DiFiCUlDaDeS na iMPlanTaçãO De UM SiSTeMa erP
FERNANDO DE OLIVEIRA SANTOS
EDSON DETREGIACHI FILHO

(20h10) – INOVAÇÃO DE PROCESSOS NAS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS: ESTUDO DE CASO EM UMA INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO 
Da regiãO De Marília-SP
FRANCISCA MIQUELLE SIQUEIRA CARDOSO
EDSON DETREGIACHI FILHO

(20h30) - APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE NO 
gerenCiaMenTO De PrOJeTOS
GLAUBER MARANHO ALVES
EDSON DETREGIACHI FILHO

(20h50) - a UTilizaçãO DO PlaneJaMenTO Para aUMenTO Da 
PRODUTIVIDADE EM UMA PEQUENA EMPRESA
MISAEL AZEVEDO MANSANO
EDSON DETREGIACHI FILHO
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(21h10) - TeCnOlOgia na engenHaria De PrODUçãO
PEDRO LUIS WAITMAN
EDSON DETREGIACHI FILHO

(21h30) - eFiCiÊnCia na PrODUçãO DaS linHaS De BiSCOiTOS 
reCHeaDOS
JOSÉ MISAEL MARQUES PARACELOS
FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS

(21h50) - PlaneJaMenTO De rOTaS nO SerViçO De 
leVanTaMenTO De DaDOS Para PrOVeDOreS De inTerneT
WILHEN HENRIQUE DOS SANTOS
GIULIANNA MAREGA MARQUES

SESSÃO 49
engenHaria De PrODUçãO

- Quarta-feira, 29/10 -
Sala 35 (UNIVEM)

Coordenadores: 
Prof. Dani Marcelo Nonato Marques
Prof. Danilo Correa Silva

(19h30) - OS iMPaCTOS Da aDOçãO DO eDi na CaDeia De 
SUPriMenTOS COM FOCO na relaçãO FOrneCeDOr e ClienTe
NATHÁLIA FERNANDA PORSEBON
DANI MARCELO NONATO MARQUES

(19h50) - IMPACTO EM NÍVEIS DE ESTOQUE E RUPTURAS DE 
FOrneCiMenTO DeViDO a inPleMenTaçãO De S&OP
ALAN ABREU SOUZA LIMA
DANI MARCELO NONATO MARQUES

(20h10) - ANÁLISE QUANTITATIVA DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA 
5S NA PRODUTIVIDADE: UM ESTUDO DE CASO EM UMA CÉLULA DE 
SOlDa
ARLEY DE PAULA NASCIMENTO
DANI MARCELO NONATO MARQUES
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(20h30) - anÁliSe Da OPOrTUniDaDe De inSerir O PrOgraMa 5S 
eM eSCOlaS De enSinO FUnDaMenTal
MARISA FURUKAWA
DANI MARCELO NONATO MARQUES

(20h50) - iMPlanTaçãO DO MÉTODO KanBan
GISELE PAES DE OLIVEIRA
DANILO CORRÊA SILVA

(21h10) - ESTUDO DE CASO: IMPLEMENTAÇÃO DE PCP NA EMPRESA 
BelaS arT’S
IZAIAS DE OLIVEIRA
DANILO CORRÊA SILVA

(21h30) - aValiaçãO ergOnÔMiCa nO SeTOr De SOPrO De 
eMBalagenS PeT
RAFAEL CAETANO VIEIRA
DANILO CORRÊA SILVA

(21h50) - ManUTençãO CenTraDa na COnFiaBiliDaDe
GABRIEL MACHADO SERRA
DANILO CORRÊA SILVA

(22h10) - MelHOria eM UM PrODUTO eXiSTenTe e reDUçãO De 
PrOCeSSO na eMPreSa SaSazaKi
CARLOS ROBERTO SILVA JUNIOR
DANILO CORRÊA SILVA

SESSÃO 50
engenHaria De PrODUçãO

- Quarta-feira, 29/10 -
Sala 37 (UNIVEM)

Coordenadores:
Prof. Rodrigo Fabiano Ravazi
Prof. Geraldo Cesar Meneghello
Profa. Jussara Mallia Zachi
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(19h30) - PrOPOSTa De reDUçãO DO aTraSO De FOrneCeDOreS 
na enTrega De PeDiDOS De COMPra
ANA PAULA BONACINA PADILHA DE OLIVEIRA
FÁBIO MARCIANO ZAFRA

(19h50) - aPliCaçãO De FerraMenTaS De PrODUçãO enXUTa na 
DeTeCçãO e eliMinaçãO De PerDaS e DeSPerDíCiOS eM 
PrOCeSSOS aliMenTíCiOS
CAMILA RAYMUNDI ORTIZ
FÁBIO MARCIANO ZAFRA

(20h10) - ANÁLISE DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DA PRODUÇÃO: 
UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DE MÁQUINAS 
agríCOlaS
NÍVIA TOGNI CÊGA DOS SANTOS
FÁBIO MARCIANO ZAFRA

(20h30) - UTilizaçãO DO MaSP (MÉTODO De anÁliSe e SOlUçãO 
De PrOBleMaS), na OTiMizaçãO DO FlUXO De inFOrMaçõeS
WILLIAM FELIPE DA SILVA
FÁBIO MARCIANO ZAFRA

(20h50) - a UTilizaçãO DO TranSPOrTe MUlTiMODal COMO MeiO 
De reDUzir CUSTOS lOgíSTiCOS (eSTUDO De CaSO eM UMa 
eMPreSa aliMenTíCia)
GUILHERME FURLAN AIROLDI
GERALDO CESAR MENEGHELLO

(21h10) - aPliCaçãO DO PlaneJaMenTO inTegraDO De VenDaS e 
OPeraçõeS (S&OP) eM UMa inDÚSTria aliMenTíCia 
(eSTUDO De CaSO)
VINICIUS MARTIN VICTOR DE MEDEIROS
GERALDO CESAR MENEGHELLO

(21h30) - iMPlanTaçãO DO WMS - WareHOUSe ManangeMenT 
SYSTeM  na raSTreaBiliDaDe De errOS e inDiCaDOreS De 
DeSeMPenHO. (eSTUDO De CaSO eM UMa eMPreSa aliMenTíCia)
BRUNO RICARDO NUNES CARDOSO
GERALDO CESAR MENEGHELLO
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(21h50) - MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA A PREVISÃO 
De DeManDa
LUCAS LIMA DE OLIVEIRA
JUSSARA MALLIA ZACHI

(22h10) - anÁliSe De ViaBiliDaDe eCOnÔMiCO-FinanCeira na 
geraçãO De BiOgÁS a ParTir De reSíDUOS DO PrOCeSSaMenTO 
Da ManDiOCa
ARIEL DONIZETI DA SILVA
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aDMiniSTraçãO, 
geSTãO eMPreSarial, DeSign 

e lOgíSTiCa

O LÍDER FACILITADOR: QUEBRANDO O 
PARADIGMA DE HIERARQUIA

ANA PAULA GONÇALVES
CÉLIA DE OLIVEIRA DE SANTANA
 Desde os primórdios das organizações discute-se a relação do líder com 
o liderado e acredita-se que atualmente existe um agravante nessa relação. Além 
dos conflitos históricos entre ambos os lados, também ocorre os conflitos advin-
do de gerações, como é o caso das gerações Baby Boomer, X e Y. Esta primeira 
geração nasceu logo após a segunda guerra mundial, e são pessoas que preferem 
emprego fixo e praticamente idolatram o trabalho. A seguinte, a geração X, sur-
ge entre as décadas de 1970 a 1980, numa época em que existe uma explosão de 
tecnologia, porém, esta geração é geralmente resistente ao que é novo, e também, 
receosa de perder o emprego. Já a geração denominada Y, os nascidos após a 
década de 1980, tem característica de fazer várias coisas ao mesmo tempo e gosta 
muito de movimento, é apressada e não tem muita fidelidade com a empresa. 
Considerando que as gerações atualmente acontecem praticamente a cada dez 
anos, existe nas empresas profissionais dessas três gerações, cada qual com seu 
modo de pensar, habilidades e talentos. Será que as organizações vão conseguir 
ter lideres que valorizem as suas equipes e aproveitem o potencial da equipe, 
contribuindo no crescimento do conjunto? E como fica a questão da hierarquia, 
quando o que ocupa o cargo de gestão, no geral, são profissionais que valorizam 
mais o emprego do que a geração Y? (Os primeiros são resistentes ao novo e os 
últimos gananciosos pelo novo, pelo movimento). Será que em tal cenários os pro-
fissionais das gerações Baby Boomer e X conseguem gerenciar com a geração Y 
permitindo a possibilidade deles (geração Y) participarem e cumprirem o que as 
empresas tanto afirmam que “pessoas fazem a diferença”, ou continuam conside-
rando a hierarquia o princípio mais importante na relação de trabalho? A resposta 
para o objeto de estudo virá de estudo bibliográfico e de pesquisa empírica com 
profissionais que ocupam cargo de gestão e são da geração Baby Boomer e X e dos 
liderados que são da geração Y.
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anÁliSe COMPOrTaMenTal DOS geSTOreS FrenTe 
ÀS TeOriaS MODernaS MOTiVaCiOnaiS

BRENDA MARTINS DE ALMEIDA
LUANA MAIA WOIDA E ANDRÉIA DE ABREU
 Este trabalho tem por objetivo diagnosticar o comportamento dos gesto-
res em relação às possibilidades motivacionais presentes no ambiente de trabalho. 
Assim, é possível compreender aspectos que se relacionam com o comportamento 
dos gestores frente à motivação. A problemática da pesquisa é expressa na ques-
tão: Como gestores da organização X percebem as possibilidades motivacionais 
presentes em seu ambiente de trabalho? Para tanto, foi realizado uma pesquisa de 
campo na forma de um estudo de caso. Foi utilizado um questionário aberto na 
forma de um roteiro de entrevista, aplicado pessoalmente e in loco a um gestor de 
nível tático. Os resultados demonstraram que o principal influenciador para sua 
motivação em relação ao trabalho é o envolvimento e desempenho das equipes 
de trabalho sob sua liderança. Além desse, outro influenciador diz respeito ao 
próprio desempenho do seu trabalho: no caso, quando as metas estipuladas são 
alcançadas.
  

COnHeCiMenTO e UTilizaçãO De inDiCaDOreS De 
SaÚDe na PrÁTiCa gerenCial De enFerMeirOS

CAMILA REIS PARIS
PEDRO MARCO KARAN BARBOSA
 Indicadores são usados para monitorar e avaliar a qualidade de cuidados 
providos ao paciente e as atividades dos serviços de suporte. Se usados rotinei-
ramente na prática gerencial do enfermeiro, permitem a esse profissional atuar 
no autogoverno dos trabalhadores, além de garantir melhorias na qualidade da 
assistência. A partir da vivência da prática profissional, criou-se um pressuposto 
de pesquisa que os profissionais enfermeiros que fazem ações gerenciais nas uni-
dades de internação, não conhecem e nem utilizam indicadores de saúde no seu 
processo de trabalho. Assim, o objetivo desse trabalho é avaliar o conhecimento e 
a utilização de indicadores de saúde na prática desses enfermeiros. Serão coleta-
dos dados no complexo hospitalar assistencial de uma Faculdade do interior do 
estado de São Paulo. Trata-se de um estudo de campo, transversal, exploratório, 
analítico no qual será utilizado o método quantitativo, bem como a estatística 
descritiva para análise das variáveis contínuas.
  
A COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL: iDenTiFiCaçãO e 

anÁliSe DaS BarreiraS COMUniCaCiOnaiS
CRISTINA DE MELO MARQUES DE OLIVEIRA
LUANA MAIA WOIDA
CLÁUDIA M. BERNAVA AGUILLAR

77



IV Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 

 Este trabalho tem como objetivo identificar e analisar as barreiras comu-
nicacionais nas organizações empresariais. O estudo se justifica pela grande difi-
culdade que os gestores têm na comunicação com seus colaboradores e, também, 
a dificuldade dos colaboradores em compreender a mensagem transmitida. Com 
base em uma pesquisa teórica, compreende-se que a comunicação é um instru-
mento relevante utilizado nas organizações para a troca de ideias e informações. 
Sendo assim, a ausência de comunicação ou a dificuldade de interpretação da 
mensagem transmitida, causam conflitos e transtornos no funcionamento dinâ-
mico das organizações empresariais. 
  

COMO aMenizar aS DiFiCUlDaDeS DO líDer nO 
DeSenVOlViMenTO De SeUS liDeraDOS

DAYANE CRISTINA DOS SANTOS MARQUES
FÁTIMA FERREIRA PINTO DOS SANTOS
 O presente trabalho baseia-se em pontos importantes do surgimento e 
evolução do papel do líder dentro das organizações. O mesmo é composto por 
pesquisa bibliográfica em conjunto com o conhecimento empírico. A pesquisa 
refere-se, também, à postura e ao preparo intelectual e emocional que o líder deve 
adotar e aprimorar para obter êxito em seu papel. Os principais fatores que difi-
cultam o cotidiano dos lideres serão identificados e tratados, visando disseminar 
práticas simples e metódicas dentro do endomarketing; aplicando-se métodos 
tecnológicos e de gestão para minimizar esses fatores e, posteriormente, a fim de 
se obter diminuição nos índices de turnover nas grandes organizações.
  

O USO De MOBile MarKeTing COMO FerraMenTa 
De inTeraçãO enTre aS eMPreSaS e 

SeUS COnSUMiDOreS
DAYANE QUEIROZ BRITO DE AQUINO
GABRIELA DE SOUZA SILVA
FLAVIA MARIA DOS SANTOS
ROBERTA FERREIRA BRONDANI
 O mobile marketing surgiu de fato com a criação da Mobile Marketing 
Association (MMA) no ano de 2000. Esta organização definiu o mobile marketing 
como a inclusão da publicidade através de apps, mensagens, e E-Commerce em 
todos os dispositivos móveis, incluindo também smartphones e tablets. (MMA, 
2000, web). Segundo Stela (2011, web) com o avanço da tecnologia voltado para os 
dispositivos móveis, o mobile marketing está em grande expansão, principalmen-
te pela facilidade que as operadoras oferecem no acesso rápido à internet através 
dos smartphones e qualquer outro tipo de dispositivos móveis. Com isso, as em-
presas estão buscando utilizar as ferramentas de mobile marketing para a divul-
gação de seus produtos. Conforme pesquisa realizada em Marília, as ferramentas 
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mais utilizadas são os SMS, e os aplicativos mais conhecidos como Instagram e 
WhatsApp, pois permitem que as lojas consigam interagir.
  

a inTeraTiViDaDe naS MiDiaS SOCiaiS COMO 
FerraMenTa Para a COnSTrUçãO DO WHUFFie 

OrganizaCiOnal
DIOGO DE SOUZA E SILVA
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES
 Entender as novas tecnologias e a nova dinâmica das relações humanas 
proporcionadas pelo surgimento da internet e redes sociais que dela derivaram, é 
de extrema importância para as empresas contemporâneas que visam atuar nes-
te meio, por esta razão o trabalho desenvolvido tem a pretensão de fazer uma 
abordagem geral das mudanças e transformações ocorridas, elucidando a forma 
correta de se relacionar neste ‘novo mundo’. Após estudar a literatura foi possível 
constatar a existência de uma nova forma de economia denominada Economia 
de Doação, em que a moeda de troca é a criação de vinculo, reputação e prestigio 
através de interações positivas via Web, uma economia que não tem como moeda 
de troca o dinheiro e sim o Whuffie, termo que designa o resultado de sua repu-
tação e que vem se popularizando cada vez mais no meio digital.O trabalho será 
concluído após pesquisa de campo.
  
a liDerança e SUa inFlUÊnCia Para O CreSCiMenTO 

DaS OrganizaçõeS
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI DE SOUZA
CÁSSIA REGINA BASSAN DE MORAES
 A Liderança e sua influência para o crescimento das Organizações. A li-
derança na Organização propõe mudanças, influência os liderados e até mesmo 
pode transformar o ambiente organizacional. O objetivo deste trabalho é mostrar 
algumas formas de liderança e facilitar o entendimento de líderes buscando seu 
perfil como líder dentro da Organização. Pretende-se neste trabalho discutir e 
apresentar conceitos sobre a liderança autocrática, democrática , liberal e situa-
cional. Propondo assim a adequação do estilo de liderança que mais se adequa a 
cultura da Organização.
  

O aSSÉDiO MOral COMO FaTOr negaTiVO 
naS OrganizaçõeS

ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI DE SOUZA
LUCIA HELENA MARINO
 A tecnologia traz para todos os ambientes organizacionais a necessidade 
de constante mudança transforma as pessoas, traz necessidade de adequações, 
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treinamento, conhecimento sobre a função e a cultura da empresa. Nota-se que as 
pessoas buscam reconhecimento, sobressair-se no coletivo, ganhar um salário me-
lhor. No entanto muitos problemas são encontrados, entre eles, o assédio moral, 
uma forma de violência contra as pessoas que pode causar doenças, problemas 
que podem perpetuar por longo tempo, com danos irreversíveis. Muitas vezes os 
agressores agem repetidamente, como uma brincadeira de mau gosto acuando a 
vítima que a partir disso sente-se humilhada, usada. A vítima se isola, fica frágil e 
esconde da família, principalmente pessoas do sexo masculino. O objetivo desse 
trabalho é identificar as causas do assédio moral, os sintomas e prevenção, bem 
como ajudar na prevenção da degradação do ser humano no ambiente organiza-
cional. No entanto, o assédio pode ser reconhecido e evitado.
  

a geSTãO CUlTUral naS OrganizaçõeS
FÁBIO APARECIDO DE SOUZA SANTANA
JULIANO MOTA PARENTE
 O presente trabalho tem como objetivo verificar em que medida os funda-
mentos da administração contribuem na formação do administrador, possibilitan-
do a aquisição de conhecimentos necessários para o desenvolvimento de projetos 
na área da gestão cultural. Cada vez mais as empresas estão fomentando projetos 
culturais associados à responsabilidade social, promovendo o desenvolvimento 
em termos econômico, ambiental, social, cultural, político e educacional de forma 
integrada no dia-a-dia de seus negócios. As três dimensões da gestão cultural, 
simbólica, cidadã e econômica, contemplam um conjunto de ações que desenca-
deiam processo de desenvolvimento institucional, implementando normas, alo-
cando recursos financeiros, físicos e tecnológicos. Neste sentido, o gestor cultural 
necessita desenvolver uma série de competências fundamentais para atribuir-lhe 
maior amplitude e eficiência em qualquer área que venha atuar. Sendo assim, 
observar os objetivos de uma empresa, investigar as necessidades da comunidade 
em seu entorno e planificar uma ação cultural que possibilite a aproximação da 
empresa com a sociedade, pode promover uma melhoria na qualidade de vida 
dos cidadãos e maior visibilidade da empresa.
  

O CliMa OrganizaCiOnal COMO inDiCaDOr De 
FATORES QUE INTERFEREM NA PRODUTIVIDADE DOS 

negÓCiOS e DaS PeSSOaS
FÁBIO ROBERTO RAMOS LOPES
JÉSSICA COSTA LIMA
THIAGO RODRIGUES CARVALHO
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES
 A Pesquisa de Clima é uma ferramenta que serve como indicador moti-
vacional à disposição de dirigentes, gestores e colaboradores, com a finalidade 
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de contribuir para a melhoria da qualidade das relações interpessoais e resulta-
dos das organizações. O presente trabalho tem como objetivo trazer ao conheci-
mento acadêmico de que forma essa ferramenta atua como indicador de fatores 
que interferem nas relações internas e externas da organização. A metodologia 
caracteriza-se como exploratória, descritiva e explicativa tendo como instrumento 
de coleta de dados um questionário aplicado junto aos colaboradores. A empresa 
tida como objeto de estudo presta serviços de instalação e manutenção de refri-
geração industrial e ar condicionado – MV Refrigeração - localizada na cidade de 
Marília-SP. Os resultados apontam plena satisfação dos colaboradores em alguns 
aspectos, satisfação em outros e insatisfação em alguns pontos sondados. O obje-
tivo foi atendido tanto para os pesquisadores como para os gestores.
  

a inFlUÊnCia Da PrOPaganDa SOBre O 
COMPOrTaMenTO DO COnSUMiDOr

FRANCIELE GUEDES FERNANDES
ANA LUIZA CARNEVALLI FERNANDES
BETANIA CRISTINA ZAMBIAZZI
ROBERTA FERREIRA BRONDANI
 O objetivo deste trabalho é realizar um estudo sobre como a propaganda 
influencia o Comportamento do consumidor. Para isso será realizada uma pes-
quisa com embasamento teórico e prático para que se possa atingir o objetivo 
proposto neste estudo. O marketing é importante dentro de uma empresa, pois 
leva o cliente até o produto, influenciando o consumidor por meio de várias es-
tratégias, entre elas a propaganda. Atualmente o consumidor é influenciado por 
vários meios de propaganda, assim estaremos estudando os motivos que levam o 
consumidor a comprar um produto ou serviço, quais são os riscos e as decisões, a 
racionalidade econômica, o comportamento, entre outros.
  
enDOMarKeTing e O USO De SUaS FerraMenTaS na 

geSTãO DaS OrganizaçõeS
FRANCIELLE JACOBINO
JAQUELINE RODRIGUES DE CAMARGO
ROBERTA FERREIRA BRONDANI
 O objetivo do trabalho é fazer um estudo teórico e investigativo acer-
ca da importância do Endomarketing e do uso de suas ferramentas na gestão 
das organizações. Foram realizadas pesquisas bibliográficas que contemplaram 
os conceitos de Marketing e Endomarketing, apresentando suas ferramentas e 
formas de utilização. Num ambiente cada vez mais competitivo o Endomarketing 
surge como diferencial, pois é um processo voltado para o cliente interno. Com 
base no estudo pode-se concluir que o uso correto das ferramentas de Endoma-
rketing pode ser considerado um diferencial competitivo para as organizações 
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contribuindo para a melhoria do seu desempenho. A pesquisa buscou contribuir 
com os estudos sobre o tema, não esgotando o assunto em questão e deixando-o 
aberto para novas análises.
  

aS relaçõeS nO aMBienTe De TraBalHO
GABRIELA ORTEGA TIBÉRIO
GUILHERME FERNANDO DE OLIVEIRA
 O Presente artigo apresenta o estudo sobre as relações no ambiente de 
trabalho. Muitas organizações não sabem como conduzir essa situação, pois há 
muitas reclamações sobre convivência e falta de compromisso. O objetivo é apre-
sentar que é possível a melhoria na relação no ambiente de trabalho. O estudo 
foi desenvolvido com base bibliográfica nas várias publicações cientificas. Com o 
estudo foi possível verificar a insatisfação da maioria dos profissionais quando se 
trata do relacionamento no trabalho, alem de ser um problema grave, pois afeta 
profissionalmente e emocionalmente os envolvidos com as situações cotidianas 
da organização. Fica claro que o quanto antes as organizações melhorarem o rela-
cionamento entre seus funcionários, mais eficazes eles serão, porque haverá uma 
maior motivação em realizar suas atividades, trabalhar em equipe e compartilhar 
o mesmo ambiente de trabalho, sendo assim mais fácil de encarar os desafios diá-
rios melhorando a competitividade organizacional.
  

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL: 
anÁliSe De UM 

DeParTaMenTO FinanCeirO
GUILHERME SAKURAI MORAES
ANDRÉIA DE ABREU
 Este trabalho tem como objetivo apresentar os formatos estruturais mais 
indicados para a configuração da área financeira nas organizações atuais tem em 
vista seu papel no desempenho. O problema de pesquisa de expressa na questão: 
Qual estrutura organizacional mais adequada para um departamento financeiro 
de uma pequena empresa? Para tanto, será realizado um estudo de caso em uma 
empresa de contabilidade, localizada na cidade de Marília/SP. Espera-se que os 
resultados analisados possam gerar um diagnóstico do setor da referida organi-
zação, levantando pontos de possíveis melhorias. A revisão da literatura até o 
momento realizada permite parcialmente concluir ser esta uma área de suma im-
portância para a competitividade das empresas, tendo se transformado significa-
tivamente ao longo do tempo. Seu papel atual não se restringe apenas ao aspecto 
operacional, mas também ao aspecto de contribuição das decisões estratégicas.
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OBJETO DE APRENDIZAGEM: 
PREVENÇÃO DE QUEDAS INFANTIS

IUCE SALLE NETO
MARIA APARECIDA BRANDÃO BONADIO KEPPLER
 A informação é a forma mais eficaz para evitar acidentes infantis e o de-
sign gráfico pode colaborar por meio da elaboração de objetos de aprendizagem 
(OA), os quais, empregados à tecnologia da educação tem se mostrado impor-
tantes aliados dos educadores nos vários âmbitos de ensino. O presente artigo 
desenvolve um objeto de aprendizagem a respeito da prevenção de quedas in-
fantis, para ser aplicado em escolas públicas, com crianças do 3o ano do ensino 
fundamental e avalia os resultados. Este trabalho está em fase final de elaboração 
e a sua aplicação ocorre em seguida, sendo assim, os procedimentos descritos a 
seguir fazem parte do projeto, porém, ainda não foram executados. Participam 
seis crianças com idade entre 8 e 10 anos. Avalia o conhecimento prévio dos par-
ticipantes por meio de atividades impressas, relacionadas a quedas; aplica o AO; 
avalia a aprendizagem dos participantes por meio da realização da mesma ativi-
dade impressa. Analisa os resultados da pesquisa e elabora a conclusão.
  

QUESTÕES ÉTICAS DA INFORMAÇÃO 
naS OrganizaçõeS

ISABELA SANTANA DE MORAES
CÁSSIA REGINA BASSAN DE MORAES
 As organizações encontram-se em um cenário de constantes mudanças, 
devido ao grande avanço tecnológico e ao aumento de informações; estes aspec-
tos têm sentido benéfico ao proporcionar vantagem competitiva. Mas também, 
tem desvantagens, uma vez que a grande quantidade de informação sem orga-
nização propicia ações impulsivas e não pautadas em informação fidedigna, pos-
sivelmente gerando atos considerados não éticos ou irracionais pela sociedade 
ou grupo em que o indivíduo está inserido. Assim, este artigo tem como objetivo 
apresentar questões éticas da gestão da informação em diferentes organizações 
para compreensão de que a informação tem que ser registrada, construída e usada 
de eticamente para resultar em benefícios às organizações. Realizou-se uma pes-
quisa exploratória de caráter qualitativo, visando analisar como as organizações 
realizam a gestão da informação. Concluiu-se que a gestão da informação orienta 
os colaboradores a lidar de forma ética com a informação para agregar valor.
  
eDUCaçãO e geSTãO aMBienTal eM UMa UniDaDe De 

CONSERVAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO
JAINE APARECIDA VALIM
MARIA ALDA BARBOSA CABREIRA
 O trabalho objetiva contribuir para a construção de uma cultura de pre-
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venção e conscientização dos problemas que vêm afetando o Meio Ambiente, com 
uma reflexão sobre a produção sustentável, o que confere desenvolvimento com 
equilíbrio. Uma parcela significativa das organizações encontra dificuldades em 
produzir sem acarretar impactos aos elementos da natureza, por colocar o lucro 
como prioridade, por meio de uma apropriação irracional dos elementos da natu-
reza, esquecendo que atitudes desordenadas e irracionais provocam consequên-
cias muitas vezes irreversíveis, colocando em risco a vida no Planeta. A relevân-
cia social da pesquisa é despertar nas organizações a preocupação com a Gestão 
Ambiental, imprescindível para a continuidade do desenvolvimento e da própria 
vida. Como metodologia, um estudo de caso, em uma Unidade de Conservação, a 
qual contempla Pesquisa e Educação Ambiental, uma referência para a percepção 
da dinâmica da natureza e o despertar para a possibilidade de produzir respeitan-
do o Meio Ambiente e a sociedade.
  
COMPOrTaMenTO OrganizaCiOnal e O iMPaCTO nO 

COMPOrTaMenTO DaS PeSSOaS
JOÃO VITOR TONHOM
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES
A tecnologia e as pessoas são importantes componentes de uma organização que 
a fazem funcionar de acordo com sua cultura. O comportamento organizacional 
investiga os impactos que indivíduos, grupos e o ambiente organizacional têm 
sobre o comportamento das pessoas dentro de uma organização. Ter uma comu-
nicação fluente entre os membros, uma boa dinâmica entre o grupo são elementos 
fundamentais para lidar com as constantes mudanças que ocorrem no ambiente 
de trabalho. O estudo objetiva verificar o impacto que o ambiente organizacional 
promove nas pessoas e os fatores que influenciam nessa relação. A metodologia 
é exploratória, descritiva e analítica, buscando primeiramente a contextualização 
dos conceitos e conteúdos por meio da produção científica nos últimos 10 anos. 
Após, será aplicado um questionário em uma empresa da cidade de Marília a fim 
de atingir o objetivo proposto.Estudos apontam que o líder tem a responsabilida-
de de orientar, conduzir e cobrar os funcionários construtivamente.
 

MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO: A DIFÍCIL 
MiSSãO De COnCiliar PaPÉiS nO SÉCUlO XXi

JULIANA DE AZEVEDO MARCIANO PADOVAN
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES
 O estudo contempla o perfil profissional da mulher em tempos de glo-
balização e o seu objetivo é perceber como se dá a relação de interferência entre 
a vida profissional e a familiar da mulher no século XXI. As mudanças ocorridas 
na forma de organização do trabalho se intensificaram nesse século, causando 
impacto na estrutura familiar. Quase sempre o casamento e a maternidade criam 
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conflitos e tensões com o trabalho, impedindo que as mulheres desenvolvam a 
carreira e cresçam profissionalmente. Diante do panorama atual da sociedade é 
importante ter o conhecimento das causas e consequências do conflito trabalho-
família para que possam ser desenvolvidos meios que promovam melhor conci-
liação entre ambos os domínios. A metodologia é exploratória, descritiva e analí-
tica. O período de pesquisa será de 2003 a 2013, pois se acredita que nessa década 
relevantes mudanças aconteceram no cenário empresarial em relação à mulher e, 
consequentemente, na estrutura familiar.
  

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA: A IMPORTÂNCIA 
Da COMUniCaçãO na geSTãO DaS eMPreSaS

KARLA LAUANE BARROS
ROBERTA FERREIRA BRONDANI
 O objetivo do artigo é apresentar os conceitos básicos da comunicação 
e sua importância para as organizações com ou sem fins lucrativos. Em meio a 
um mercado competitivo, a comunicação corporativa é necessária como uma fer-
ramenta estratégica e também para a melhoria na gestão das organizações, pois 
uma comunicação interna eficiente melhora o ambiente de trabalho e diminui as 
barreiras e ruídos que dificultam a compreensão da informação. Além disso, é 
uma prática que proporciona um melhor relacionamento no ambiente interno, 
refletindo no ambiente externo à empresa. Como metodologia está sendo utili-
zada a pesquisa bibliográfica acerca do tema analisando como a comunicação é 
utilizada na gestão das organizações. Com o intuito de verificar como as empre-
sas de pequeno, médio e grande porte da cidade de Marília e região utilizam a 
comunicação em sua gestão será realizada uma pesquisa qualitativa, por meio de 
entrevistas com perguntas abertas. A pesquisa encontra-se em andamento e os 
resultados serão apurados após a realização das entrevistas.
  
a COnTriBUiçãO Da Área De OrganizaçãO, SiSTeMa 

e MÉTODOS Para MelHOria OrganizaCiOnal
KARLA STEPHANIE RAMOS BORGES
SILVANA RIBEIRO TOCUNDUVA
ANDRÉIA DE ABREU
 Na busca por melhorias de aplicações técnicas da área de conhecimento 
da Organização, Sistemas e Métodos (OSM) como ferramenta, as organizações 
buscam melhorar continuamente os processos administrativos e operacionais. O 
presente trabalho tem como objetivo de desenvolver melhorias através da inves-
tigação e percepção de problemas em processos organizacionais para eficiência 
da Fundação. A empresa objeto de estudo é uma fundação sem fins lucrativos 
com função social voltada ao resgate de cães e gatos abandonados, onde o maior 
problema é a falta de recursos. A justificativa do estudo foi buscar ajudar a levar 
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conhecimento através dos estudos diagnosticado para melhorias. Para a identifi-
cação do problema foi feito uma análise através de observação direta no local e 
entrevista, onde obteve informações que trouxe melhor entendimento dos pro-
blemas para ser desenvolvida a investigação para o levantamento das propostas. 
Como resultados positivos alguns itens propostos foram colocados em prática
  

a inFlUÊnCia Da liDerança nO CreSCiMenTO 
e DeSenVOlViMenTO DaS OrganizaçõeS

LEONARDO PEDROSO HORITA
JULIANO MOTA PARENTE
 O presente trabalho tem como objetivo verificar se o pequeno empreen-
dedor do município de Marília possui os atributos de liderança, identificando 
em que medida estes aspectos contribuem para o crescimento e o desenvolvi-
mento das organizações. O papel da liderança é fundamental, uma vez que ela é 
responsável pela valorização da participação efetiva de todas as pessoas da em-
presa, motivando-as e inspirando-as a trabalharem em conjunto com uma visão 
e um objetivo comuns. Neste caso, o referencial teórico que embasa as teorias 
da liderança auxilia na reflexão de aspectos fundamentais da gestão empresarial, 
materializadas nas ações desencadeadas pelo líder ao administrar a empresa. O 
procedimento metodológico prevê a aplicação de instrumento de coleta de dados 
tais como questionários e entrevista com o objetivo de investigar o perfil do em-
preendedor, identificando as principais características de liderança.
  
O SUrgiMenTO e a eXPanSãO DaS aCeleraDOraS nO 

MerCaDO BraSileirO
LUANE THAMI IDE
JULIANO MOTA PARENTE
 O presente trabalho tem como objetivo verificar o surgimento e a expan-
são das aceleradoras como mecanismo de inovação corporativa, demonstrando a 
sua importância no mercado brasileiro, como um diferencial competitivo.O em-
preendedorismo no Brasil vem se modificando nos últimos anos, acompanhan-
do as transformações do mercado que tem exigido das corporações uma postu-
ra inovadora, de forma a sobreviver diante na enorme competitividade imposta 
pelo mercado internacional. Diante desta nova realidade no mercado brasileiro, 
surgiram as empresas aceleradoras, que tem como característica o crescimento 
rápido de uma empresa, de uma startup. Como procedimento metodológico uti-
lizaremos a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo como forma de coleta de 
dados por meio da realização de entrevistas.
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a COnTriBUiçãO Da eSPiriTUaliDaDe 
naS relaçõeS eMPreSariaiS

MAIARA PEREIRA DE ALMEIDA
JOSÉ RIBEIRO LEITE
 Atualmente, tornou-se comum ouvir e falar de responsabilidade social, 
desenvolvimento sustentável, ética profissional e empresarial, fraternidade, ter-
mos que apontam para as relações internas e externas das organizações. Seguin-
do esse pensamento, com certa freqüência, se ouve falar de espiritualidade, uma 
dimensão um tanto esquecida da ação humana, mas que aos poucos vem sendo 
resgatada. Espiritualidade não entendida como religiosa, e sim, com o sentido de 
universalização e conexão entre as pessoas. É nesse sentido que esse estudo vem 
sendo desenvolvido, analisando a contribuição da espiritualidade nas relações 
empresariais. É uma pesquisa bibliográfica, pautada na identificação, seleção e 
análise de obras que tratam do assunto escolhido. A pesquisa vem sendo desen-
volvida de acordo com o método hipotético-dedutivo. Pelo visto até o momento, 
a espiritualidade tem a ver exatamente com relação e conexão entre pessoas nos 
diversos tipos de instituições e no mundo, tem a ver com a necessidade de levar o 
outro em consideração nas relações e decisões empresariais.
  

reDeS SOCiaiS COMO eSTraTÉgia De negÓCiOS
MARCOS APARECIDO DE CAMPOS
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES
 As Redes Sociais estão presentes na Era da Informação e fatores como a 
comunicação e troca de experiência possibilitam novos espaços e passam a ser 
o diferencial dos negócios.O Brasil é um país onde a maioria da população está 
conectada à Internet e, portanto, usa algum tipo de rede social como o Facebook, 
Twitter, Whatsapp, Instagram, Youtube, GMais, Linkedin, Skype, Blogger, Goo-
gle Talking, dentre outras.Dessa forma, acredita-se que essas redes constituem-se 
de fortes estratégias de marketing e contribuem de maneira favorável junto às 
empresas que buscam atingir qualquer tipo de público mais diretamente.Assim, 
este estudo visa refletir sobre a influência das novas tecnologias de informação 
e, no caso, as redes sociais como estratégia de negócios no âmbito empresarial.A 
metodologia é de caráter dedutivo, exploratório e contou com a participação de 
organizações que contribuíram com suas experiências.O trabalho é considerado 
valoroso visto que se constatou que as informações representam um acentuado 
diferencial nos processos administrativos, operacionais e gerenciais.
  

inOVaçãO DOS PrOCeSSOS gerenCiaiS
MARIANA FURTADO DE SOUZA
ANDRÉIA DE ABREU
 No presente trabalho pretende-se identificar de que forma a inovação 
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pode ser utilizada em uma empresa do ramo comercial da cidade de Garça/SP, 
visando a melhoria no seu desempenho geral. A inovação tecnológica é funda-
mental para a competitividade das organizações no contexto atual, tendo em 
vista a concorrência, inclusive som âmbito global, e as mudanças nos padrões 
de consumo. Visando atingir o objetivo traçado, será realizado um estudo de 
caso em uma empresa comercial, do ramo de materiais de construções. Serão 
três etapas de investigação: (1) diagnóstico – buscando identificar pontos de 
melhoria, (2) análise dos pontos levantados e (3) propostas de mudança visando 
a inovação da empresa. Os resultados parciais até o momento levantados per-
mitem inferir que há na empresa uma séria de modificações que precisam ser 
realizadas, que vão desde a estratégia utilizada até o layout, marketing e formas 
de abordagem ao cliente. 
  

a ViSãO DOS COnSUMiDOreS eM relaçãO ÀS 
EMPRESAS QUE UTILIZAM O MARKETING VERDE NA 

PrOPaganDa De SeUS PrODUTOS
MATHEUS JÚNIOR DA SILVA MARTINS
ROBERTA FERREIRA BRONDANI
 O Marketing Verde tem sido utilizado por empresas como uma es-
tratégia para aumentar suas vendas por meio da associação de seus produtos 
ou serviços a questões ambientais. Estas organizações utilizam a propaganda 
como forma de demonstrar esta atitude ecológica e influenciar os consumi-
dores que buscam atuar de maneira ecologicamente correta. Neste sentido, o 
objetivo da pesquisa é verificar qual a visão dos consumidores em relação às 
empresas que utilizam o Marketing Verde em suas propagandas e se são ou 
não influenciados por este tipo de marketing. Para isso, está sendo utilizada 
como metodologia a pesquisa bibliográfica, que forneceu o embasamento te-
órico acerca do tema e a pesquisa exploratória, quantitativa, por meio de um 
questionário com perguntas fechadas que será aplicado com os consumidores. 
A pesquisa está em fase de elaboração e aplicação do questionário. Este traba-
lho busca contribuir com os estudos sobre marketing verde deixando o tema 
aberto para novas discussões.
  
a liDerança eSTraTÉgiCa nO DeSenVOlViMenTO e 

CriaçãO De ValOr OrganizaCiOnal e PeSSOal
RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES
 Liderança é tomada de iniciativa que resulte num padrão homogêneo de 
interação voltada para a solução de problemas mútuos. Estratégia, inicialmente 
proposto às empresas, é pensada como a ideia unificadora que liga as áreas fun-
cionais e relaciona as atividades internas com o ambiente externo.Ora traduzido 

88



IV Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 

para pessoas, pode-se entender que ser estratégico é ter ideias que interligam os 
objetivos pessoais e que condizem com o ambiente externo. Esta pesquisa tem 
como objetivo principal identificar aspectos relevantes da liderança estratégica 
como forma de ampliar os resultados corporativos.O estudo justifica-se em des-
cobrir novos e eficazes conceitos acerca do assunto liderança e principalmente a 
liderança estratégica nos meios empresariais. A metodologia será exploratória, 
analítica e descritiva.O estudo encontra-se em fase inicial de pesquisa, porém 
percebe-se que o gerenciamento de pessoas afeta significantemente as relações 
interpessoais e fixação de valor nos ambientes organizacionais.
  

O iMPaCTO DO MarKeTing Viral SOBre 
O COnSUMiDOr

RAFAEL GOMES SILVA
ALINE PORTO GONÇALVES
INGRID SILVA DE SOUZA
ROBERTA FERREIRA BRONDANI
 Atualmente, o Marketing Viral se perpetua como um recurso recorrente 
nas campanhas publicitárias de várias empresas, e por tal motivo foi escolhido 
como objeto de estudo para o presente trabalho, que desdobra-se em um objetivo 
maior: analisar os impactos que esta ramificação do Marketing gera sobre os con-
sumidores. Para expor a real eficácia dessa ferramenta, o projeto desenvolveu-se 
através do estudo de caso da empresa alimentícia Friboi, analisando os vídeos 
publicitários realizados pela mesma e a repercussão gerada nos consumidores, 
sendo os resultados mensurados através de informações disponibilizadas pela 
própria empresa e coletadas por ferramentas de monitoramento de redes sociais. 
Além disso, foram realizados extensos levantamentos bibliográficos, que se mos-
traram cruciais para o desenvolvimento do embasamento teórico. Os resultados 
obtidos foram positivos, comprovando as premissas levantadas, porém expondo 
os riscos e ressalvas da ferramenta para as organizações.
  
CORINTHIANS X MÍDIA: UMA ANÁLISE DOS RELATÓRIOS 

De SUSTenTaBiliDaDe DO ClUBe eM DOiS 
anOS eXCePCiOnaiS

ROBERTA FERREIRA BRONDANI
JOSÉ CARLOS MARQUES
 Os Relatórios de Sustentabilidade são um importante instrumento de 
comunicação que tem sido utilizado pelas organizações para prestar contas aos 
seus stakeholders (públicos de interesse) de suas ações nas áreas ambiental, so-
cial e econômica. Os relatórios publicados pelo Sport Club Corinthians Paulista 
são elaborados de acordo com a metodologia GRI – Global Reporting Initiative, 
modelo reconhecido e utilizado mundialmente, que possui uma série de indica-
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dores e princípios que devem ser seguidos a fim de proporcionar transparência e 
equilíbrio à publicação. O objetivo da pesquisa é analisar o discurso apresentado 
pelo Corinthians em seus Relatórios de Sustentabilidade, em dois anos excepcio-
nais para o clube 2012 e 2013, ou seja, um ano de vitórias e um ano de tragédias e 
confrontá-los com notícias que foram publicadas nos jornais O Estado de S. Paulo 
e Folha de S. Paulo nos mesmos anos. A metodologia utilizada foi a pesquisa bi-
bliográfica e a análise de discurso de linha francesa.
  

a FOrMaçãO De reDeS De COnHeCiMenTO COMO 
FaTOr De COMPeTiTiViDaDe Para aS MiCrO e 

PEQUENAS EMPRESAS
SELMA LETÍCIA CAPINZAIKI OTTONICAR
GLÓRIA GEORGES FERES
 O trabalho apresenta o seguinte problema de pesquisa: a organização em 
aglomerações produtivas localizadas (APL) contribui com a formação de redes 
de compartilhamento de conhecimento? A rede de compartilhamento de conhe-
cimento confere vantagem competitiva as Micro e pequenas empresas (MPEs)? 
Assim, o objetivo deste trabalho é diagnosticar se a configuração em rede pela 
APL confere vantagem competitiva as MPEs. A pesquisa se justifica porque o 
conhecimento é um fator fundamental para a competitividade. Como metodo-
logia há uma pesquisa bibliográfica e uma análise crítica sobre redes de conheci-
mento, aglomerações produtivas localizadas, micro e pequenas empresas e vanta-
gem competitiva. Como conclusão, ressalta-se que a formação de APLs permite o 
compartilhamento do conhecimento, fator fundamental para a sobrevivência das 
MPEs no mercado atual.
 
 a CUlTUra OrganizaCiOnal e SUa relaçãO COM a 
COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO: CONSTITUINDO UM 

FaTOr De inOVaçãO naS eMPreSaS
SELMA LETÍCIA CAPINZAIKI OTTONICAR
LUIS FERNANDO CONDUTTA
GLÓRIA GEORGES FERES
 As organizações empresariais necessitam da inovação para se manterem 
vivas no atual mercado, e a competência em informação (CI) alinhada com uma 
cultura organizacional (CO) direcionada ao saber pode proporcionar isso. A CI 
possibilita que o indivíduo adquira novas habilidades e conhecimentos por meio 
do aprendizado, mas para isso a empresa necessita de uma CO que tenha como 
um de seus objetivos o fomento a CI. Questão problematológica: A CO direcio-
nada à CI contribui com a inovação empresarial? Objetivo geral: Demonstrar 
que a CO e a CI são fatores que também influenciam na inovação. Metodologia: 
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Desenvolveu-se uma revisão bibliográfica e crítica. Justificativa: Trata-se de um 
tema atual e relevante para o crescimento empresarial. Considerações finais: Os 
colaboradores precisam desenvolver novas habilidades e se apropriar de novos 
conhecimentos para se constituírem em indivíduos inovadores, mas para isso a 
organização necessita ter uma CO direcionada ao saber.
 

CaPTaçãO De reCUrSOS DaS enTiDaDeS 
DO TerCeirO SeTOr na CiDaDe De Marília/SP

TANISSE DOMINGUES PEREIRA
JÉSSICA DE SOUZA E SILVA
PAULO AFONSO DELPOSO DIAS
ROBERTA FERREIRA BRONDANI
 O presente trabalho tem como objetivo estudar e analisar as formas de 
captação de recursos de uma Organização do Terceiro Setor na cidade de Ma-
rília, estado de São Paulo. Ocupando um espaço cada vez maior na sociedade, 
esse setor vem suprir parte da grande demanda em que o Estado não consegue 
atuar e, para tal atuação, é necessária uma forma estruturada de captação de 
recursos, cujas fontes podem ser diversas. A metodologia de pesquisa utiliza-
da caracteriza-se como uma pesquisa do tipo exploratória quanto ao seu obje-
tivo. Quanto aos procedimentos técnicos, bibliográfica, além de um estudo de 
campo. O plano de coleta de dados desenvolver-se-á, primeiramente, através 
da cuidadosa identificação e seleção das fontes bibliográficas e documentais 
que serão utilizadas. No trabalho serão introduzidas conceituações de Tercei-
ro Setor, além abordar o tema de como criar uma organização e as diversas 
formas de atuação delas.
 

aSSÉDiO MOral naS OrganizaçõeS
TATIANA DE SOUSA AUDI
FÁTIMA FERREIRA PINTO DOS SANTOS
 O trabalho refere-se ao estudo do assédio moral ocorrido principalmente 
no ambiente empresarial. O objetivo é aprofundar o conhecimento da legislação e 
da jurisprudência acerca do tema e verificar quais as ações mais comuns do dia a 
dia empresarial que caracterizam esse tipo de assédio; bem como verificar quais 
as razões que dificultam o assediado a denunciar a prática do assédio. Trata-se 
de pesquisa bibliográfica, baseando-se na opinião de doutrinadores e de jurispru-
dências. Recentemente explorado pela área jurídica por conta de suas ocorrências 
no âmbito empresarial e dos efeitos danosos que afetam a vítima, o assédio moral 
é praticado com freqüência. No entanto, permanece pouco punido por receio e 
desconhecimento dos trabalhadores da legislação protetiva.
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O PLANETA TERRA EM DISCUSSÃO: DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL NOS ÚLTIMOS QUARENTA ANOS

THAYNARA DRIELLI DE SOUZA GARCIA
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES
 O fator meio ambiente tem recebido um enfoque cada vez mais crescente. 
O assunto eclodiu em 1972, após a Conferência das Nações Unidas e a atenção 
dada à questão ambiental tornou-se maior, pois os problemas ambientais foram 
motivos para reunir centenas de países ao longo dos anos, tendo ocorrido até o mo-
mento três grandes conferências mundiais sobre o meio ambiente. Logo, o estudo 
propõe levantar dados, que provoquem nas pessoas reflexão para que despertem 
para os problemas ambientais que se apresentam de forma preocupante e avan-
çam de forma acelerada no nosso planeta. A metodologia tem caráter exploratório 
e descritivo com apresentação de estudo de caso em empresa de grande porte do 
ramo alimentício da cidade de Marília. Como resultado, percebe-se que as confe-
rências trouxeram novidades e ações práticas nas organizações, discussões dos 
problemas e suas conseqüências, porém ainda há muito que se fazer pelo fato de 
as ações serem ainda lentas diante da urgência e necessidades apresentada.
  

a eMPreSa COMO inDUTOra DO DeSenVOlViMenTO 
PeSSOal e SOCial

TOSHIO HITO
FÁTIMA FERREIRA PINTO DOS SANTOS
 Trata-se do estudo da empresa como indutora do desenvolvimento pes-
soal e social. O objetivo da pesquisa é comprovar que, ao se investir na forma-
ção de funcionários estruturados emocionalmente, gera-se equilíbrio em sua vida 
pessoal e no seu círculo social, estimulando-se o espírito participativo na orga-
nização. O que resulta no aumento da produtividade e da qualidade de serviços 
e produtos. O tempo de treinamento e ferramentas investidos para tal fim deve 
ser encarado como parte da responsabilidade social da empresa. A pesquisa será 
bibliográfica e empírica, com entrevistas, estudos em grupo com colaboradores e 
debates com profissionais de áreas diversas, em forma de mesa aberta. A técni-
ca empregada será de anotação, gravação e posterior degravação, para colher os 
dados pronunciados. O resultado esperado é a compreensão da importância do 
espírito de grupo e a aceitação das diferenças.
  

FerraMenTaS De COnTrOle eSTaTíSTiCO 
eM PrOCeSSOS PrODUTiVOS

VANESSA MENGUI OCHI
ALEXANDRE TESO
 Devido a crescente concorrência se faz necessários a otimização do pro-
cesso de produção com a redução de causas especiais de variação. A ferramen-
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ta usada para a identificação dessas causas especiais são os gráficos de controle. 
Uma ferramenta específica é usada de acordo com o tipo de variável a ser obser-
vada no processo. Em particular, quando temos correlação, a ferramenta ARIMA 
ou Box- Jenkins deve ser utilizada. Neste trabalho apresentamos a ferramenta de 
Box- Jenkins no controle do processo de fabricação de produtos injetados em plás-
tico. Espera- se com este trabalho identificar a melhor ferramenta para o controle 
deste processo. Realizada a coleta de 50 itens do produto caneca do bebedouro 
beija flor, durante 30 dias, permitiu analisar o percentual de itens não conformes 
durante o processo. Através da análise dos dados foi possível verificar ausência 
de causa de variação especial no processo.
  

aS iMPliCaçõeS Da VerDaDe nO aMBienTe 
OrganizaCiOnal

YASMIN APARECIDA LOURENÇO
JOSÉ RIBEIRO LEITE
 São diversos os fatores norteadores da vida organizacional: jurídicos, polí-
ticos, técnicos, teóricos, éticos, econômicos, etc. Outro fator não menos importante 
no âmbito organizacional, é o conhecimento, a verdade, seja no sentido cientifico, 
seja como valor que alicerça a vida organizacional na busca de seus objetivos. Seja 
enquanto esclarecimento, entendimento, seja como cumprimento das obrigações, 
tendo a ver com honestidade, sinceridade e responsabilidade. As relações basea-
das na verdade dentro das organizações são as que mais contribuem com o suces-
so das mesmas. A transparência é importante e necessária à vida organizacional. 
Sendo assim, o estudo é uma análise da importância da verdade para as relações 
e decisões organizacionais, identificando riscos e problemas que surgem pela sua 
falta no âmbito organizacional. Com as informações recolhidas e analisadas até o 
presente momento é possível concluir que a verdade é o alicerce da confiança que 
constitui a essência dos relacionamentos interpessoais, organizacionais e sociais, 
é um dos fundamentos que guiará os rumos seguros da ação humana.
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anÁliSe e DeSenVOlViMenTO 
De SiSTeMaS

SiSTeMa Para gerenCiaMenTO Da CarTeira 
De TraBalHO e PreViDÊnCia SOCial (CTPS)

ANDRÉ KAZUMI MACHIDA
LARISSA PAVARINI DA LUZ
 Este trabalho tem como propósito informatizar o processo da carteira de 
trabalho e previdência social (CTPS) de um trabalhador na região de Garça. Este 
protótipo vem para facilitar a contratação de novos funcionários para as empresas 
permitindo a visualização de todas as contratações anteriores, causa de demis-
são, entre outros dados que são importantes saber antes do processo. O protótipo 
destaca-se por ajudar a evitar fraudes nos dados do trabalhador, como modifi-
car as informações relacionadas à identificação profissional e a qualificação civil 
do indivíduo, que são os dados mais visados pelos falsificadores atualmente. O 
sistema impossibilitará o trabalhador de tirar várias carteiras para apagar dados 
dos empregos anteriores, tudo que o trabalhador fizer será salvo em uma base de 
dados e não podendo ser apagado ou modificado. Isso facilita para o empregador 
na hora de visualizar empregos antigos do trabalhador, pois estaria disponível 
todos os processos já cadastrados na Carteira.
 

UM SiSTeMa De BanCO De DaDOS Para a 
DireTOria regiOnal De aSSiSTÊnCia e 

DeSenVOlViMenTO SOCial (DraDS/Marília)
ANDREW JUNIOR ANGELO ROSÁRIO
MARIA HELENA BARRIVIERA E SILVA
 Este projeto propõe a implementação de um sistema de banco de dados 
para a Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Marília, 
onde os funcionários possam controlar todos os dados que são recebidos no local 
de maneira rápida e eficiente, não dependendo apenas de papeis, assim facilitan-
do e aprimorando o método de trabalho. Atualmente as informações são enviadas 
para o local pelos representantes dos municípios através de documentos impres-
sos que são protocolados individualmente em um livro de registro. O sistema 
substituirá este livro, podendo-se cadastrar, buscar e editar de forma detalhada 
os documentos, assim como os municípios que são associados a eles. O sistema 
também possui o método de cadastro de prestação de contas mensais, onde os 
valores que são recebidos dos documentos são armazenados para geração de um 
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valor final anual dos diferentes tipos de prestações de cada município. Por fim, o 
sistema pode gerar relatórios de fácil manuseio para impressão.
 

SiSTeMa De gerenCiaMenTO De 
TESTE DE EQUIPAMENTO

CAIO DA SILVA SILVESTRE
LARISSA PAVARINI DA LUZ
 O projeto é um SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TESTES DE EQUI-
PAMENTO (SGTE), consiste em auxiliar o controle dos equipamentos da empre-
sa LIFE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA Ltda das cidades de 
Marília, Garça e Pompéia. Os equipamentos serão divididos em três partes de da-
dos, os equipamentos bons, os que serão descartados e os que serão encaminha-
dos para o conserto. O foco principal do projeto é o relatório dos equipamentos 
pendentes em consertos, tendo a confirmação e atualização dos mesmos, todas as 
segundas feiras, além de encaminhar um e-mail para os administradores do sis-
tema SGTE. O próprio sistema irá se encarregar de enviar um e-mail de cobrança 
para as empresas onde os equipamentos foram encaminhados, além de relatar 
tudo sobre os equipamentos testados de um determinado período.
 

aValiaçãO DO COnHeCiMenTO SOBre engenHaria 
SOCial eM UMa eMPreSa DO raMO COnTÁBil

CAÍQUE ARTHUR LOPES DA SILVA MARTINS
MARIA HELENA BARRIVIERA E SILVA
 Engenharia Social (ES) caracteriza-se como a habilidade de conseguir 
acesso a informações confidenciais ou a áreas importantes de uma organização 
através da habilidade de persuasão e enganação, sem o uso de força bruta ou 
necessidade de equipamentos especiais para esta finalidade específica. A falta de 
conhecimento das pessoas a respeito das técnicas de ES e sua autoconfiança em 
acreditar que sempre estão seguros é o principal fator de sucesso dos ataques. 
Atualmente, muitos ataques chegam pelo e-mail, no formato de arquivos anexa-
dos que objetivam instalar software malicioso. O objetivo deste trabalho é avaliar 
os conhecimentos dos funcionários de uma empresa do setor contábil, da cidade 
de Marília/SP, sobre as principais técnicas de ES atuais. A técnica utilizada será a 
instalação, no desktop dos computadores da empresa, de um arquivo “.bat”, com 
nome chamativo e despretensioso, e serão avaliados quais os funcionários clicam 
nele, sem nem mesmo saber do que se trata.
 

aPliCaTiVO anDrOiD Para COnTrOle De VenDaS
CARLOS EDUARDO FERNANDES
MARIA HELENA BARRIVIERA E SILVA
 O projeto consiste em um aplicativo para controle de vendas, direcio-
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nado para vendedores autônomos, e que está sendo desenvolvido para o Sis-
tema Operacional Android. A ideia surgiu da necessidade desses vendedores 
não terem que depender mais de papeis e/ou planilhas do Excel. Através deste, 
eles poderão registrar suas vendas, inclusive com a possibilidade de cadastrar 
vendas a prazo (controle de parcelas) ou à vista, ter um controle de seus clien-
tes, fornecedores e produtos. Por meio do sistema eles poderão visualizar os 
produtos em falta e outras informações importantes. Além disso, o mesmo dis-
ponibilizará vários tipos de relatórios que serão de grande utilidade, uma vez 
que permitem a realização de análises dos dados a respeito vendas e clientes, 
como lucratividade sobre as vendas, clientes potenciais, produtos com maior 
saída etc. O objetivo principal é garantir um maior controle aos vendedores, 
para que assim possam obter um maior lucro e melhor nível de organização 
nos negócios.
 

DeSenVOlViMenTO De aPliCaTiVO MÓVel Para 
PEDIDOS DE PIZZA: MELHORIAS NA QUALIDADE 

De SerViçO e SaTiSFaçãO DOS ClienTeS
DALILA DA SILVA
LARISSA PAVARINI DA LUZ
 Com os avanços tecnológicos observa-se o aumento de dispositivos mó-
veis que são celulares, tablets, smartphones que estão cada vez mais presentes no 
dia a dia das pessoas e também no mercado corporativo, no qual, diversas em-
presas estão buscando incorporar esses dispositivos móveis em seu ambiente de 
negócios. Dessa forma, muitas empresas se vêm na obrigação de estarem melho-
rando a qualidade na prestação de serviço e no atendimento com cliente. No setor 
de pizzaria, não é diferente, pois novas tendência e oportunidades de mercado 
surgem rapidamente e caso essas organizações não se adaptarem acabaram per-
dendo clientes para seus concorrentes. Atualmente em muitas pizzarias, verifica-
se que para realizar um pedido o cliente precisa fazer o mesmo por telefone e mui-
tas vezes o cliente não dispõe do cardápio. Assim esse projeto tem como objetivo 
desenvolver um aplicativo na plataforma Windows Phone que irá proporcionar 
aos clientes da “Pizzaria JP” a realizar pedidos e visualizar o cardápio.
 

SCaC - SiSTeMa Para O COnTrOle De 
aCeSSO a COnDOMiniOS

DANILO ALVES DE ALMEIDA
LARISSA PAVARINI DA LUZ
 Atualmente investidores de todo o país buscam em construções de edi-
fícios e condomínios um grande retorno financeiro, graças a um pequeno “boom 
imobiliário” que se vive no país desde 2010, valorizando todo o mercado imobili-
ário. Ao passo que crescem esses investimentos a segurança destes lugares torna-
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se alvo de invasões e roubos. O objetivo do projeto é desenvolver um sistema que 
auxilie o porteiro no controle de acesso, prevenindo a entrada de pessoas não 
autorizadas ou mal intencionadas. Além disso, o sistema irá dispor de relatórios 
de entrada e saída deixando os responsáveis a par de tudo. Utilizando da tecnolo-
gia Arduino espera-se que o sistema possa ter resultados cada vez mais precisos 
no controle de cancelas e catracas para o acesso de pedestres e veículos. De modo 
geral, o Arduino é uma plataforma robusta e de fonte aberta capaz de desenvol-
ver objetos interativos que se comuniquem com softwares de computador de uma 
forma bem rápida, fácil e econômica.
 
DeSenVOlViMenTO De ClaSSe JaVa Para reSOlUçãO 

DE EQUAÇÕES DE PRIMEIRO GRAU
DANILO SOARES COUTO
LUIZ CARLOS QUERINO FILHO
 Algoritmos podem ser definidos como passos a serem seguidos para a 
resolução de um problema, podendo-se concluir que a resolução de uma equa-
ção algébrica é realizada por meio de um algoritmo, os quais são realizados em 
linguagens de programação, como Java. Abrindo assim a questão, é possível de-
senvolver uma classe na linguagem Java para a resolução de tais expressões ma-
temáticas. Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma classe Java para a 
solução de equações de primeiro grau com código fonte aberto, criando assim a 
justificativa de sua existência que é auxiliar graduandos a desenvolverem os seus 
projetos científicos. O presente trabalho usa na metodologia de desenvolvimento 
a linguagem Java para implementar algoritmo em questão e uma pesquisa biblio-
gráfica para a contextualização do tema. Os resultados trarão a criação efetiva de 
uma classe em Java para auxiliar o desenvolvimento de outros alunos em seus 
respectivos projetos científicos que envolvam equações.
 

PrOCeSSOS De aCeSSiBiliDaDe e USaBiliDaDe Para 
UMA FERRAMENTA B.I: ESTUDO DE CASO COM A 

FERRAMENTA QLIKVIEW
DIEGO MIRON SERRANO DA SILVA
LARISSA PAVARINI DA LUZ
 Atualmente, empresas lidam com um alto volume de informações, difi-
cultando a análise de dados para tomada de decisões. Em relação ao tempo gasto 
para a elaboração de relatórios nota-se que o mesmo é extremamente alto. Muitas 
vezes relatórios não apresentam resultados confiáveis e precisos. O projeto con-
siste na utilização da ferramenta QlikView, que utiliza técnicas de Business Inte-
ligence permitindo ao usuário a obtenção dos dados desejados, podendo analisar 
bilhões de registros à uma alta velocidade com apenas um click, além de ser uma 
ferramenta confiável, precisa e de grande usabilidade. Usufruindo das diversas 
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opções disponibilizadas pela ferramenta, o projeto tem como foco a utilização das 
técnicas de IHC, como usabilidade e acessibilidade da ferramenta, fornecendo o 
máximo de informações para o usuário de forma instantânea, evitando que a in-
formação passe por processos complexos e consumidores de tempo, fornecendo 
uma visão ampla sobre os dados analisados.
 

SiSTeMa COMPUTaCiOnal Para O COnTrOle De 
agenDaMenTOS e MeDiCaMenTOS Para O POSTO De 

SaÚDe De lUiziÂnia/SP
DIOGO MIRON CAVAIAR
MARIA HELENA BARRIVIERA E SILVA
 Este trabalho objetiva desenvolver um sistema de controle de agenda-
mento e de consultas, além do controle de medicamentos para o posto de saú-
de da cidade de Luiziânia/SP. Para a implementação do mesmo foi escolhida 
a linguagem Java, pelo fato desta ser extremamente robusta, multiplataforma e 
ter um ótimo desempenho; também foi escolhido o banco de dados MySQL por 
ser fácil de manusear, apresentar interface simples e “rodar” em vários sistemas 
operacionais. Como resultado, após a implantação, espera-se proporcionar à po-
pulação um atendimento mais organizado e ágil, diminuir ao máximo as perdas 
de documentos, ter um controle mais detalhado dos medicamentos disponíveis e 
dos que estão em falta, gerenciar o agendamento de consultas (horários e médi-
cos disponíveis), ter o histórico do paciente sempre disponível, realizar backup e 
restauração da base de dados de maneira rápida e gerar relatórios diversos.
 

SiSTeMa FinanCeirO
KAÍQUE FERNANDO ARAÚJO DE ALMEIDA
ADRIANO SUNAO NAKAMURA
 O Sistema Financeiro visa atender as necessidades de controle de capital 
da empresa, por meio do gerenciamento de contas a pagar, contas a receber, flu-
xo de caixa, estoque, vendas, pedido, dentre outros, para que se possa alcançar 
o objetivo da lucratividade e sustentabilidade do comércio, pois uma das prin-
cipais razões de fracasso no Brasil se deve à falta de planejamento em relação 
aos aspectos financeiros. Para atingir o objetivo são aplicados conceitos metodo-
lógicos de Administração Financeira e Orçamentária utilizando a linguagem de 
programação ASP.NET e C# para desenvolvimento de aplicações Web, logo os 
dados fornecidos resultarão nas vantagens apresentadas sobre a transparência de 
informações dos setores da empresa, que facilitarão por meio do fluxo de caixa o 
controle de orçamentos da organização, proporcionando o desenvolvimento or-
ganizacional e melhor atendimento aos seus clientes.
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SiSTeMa WeB De DOaçãO
LUCAS FERNANDO DOS SANTOS
LARISSA PAVARINI DA LUZ
 Este projeto visa facilitar o recolhimento e entrega de doações a pessoas 
e entidades carentes, intermediando doadores, voluntários, entidades, pessoas e 
empresas que desejam ajudar e colaborar com o próximo, através de um sistema 
web. Atualmente uma das maiores dificuldades em doações é a falta de infor-
mação e a divulgação dos projetos sociais que as ajudam. Muitas delas desejam 
ajudar, mas não conhecem ou sabem onde, quando e a localização de entidades 
carentes. O sistema proposto possibilita o gerenciamento e controle de doações, 
a ajuda na coleta, assim como divulgar todas as entidades em território nacional, 
conta com um design responsivo, visando alcançar o maior número de usuários.
 

aPliCaTiVO Para CineMa
RAFAEL JUNDY KOCHI TANJI
LARISSA PAVARINI DA LUZ
 Com a intensa utilização de smartphones e tablets, desenvolver aplica-
tivos é uma tarefa primordial. Para isso, este projeto tem como objetivo desen-
volver um aplicativo que possibilite acessibilidade a todos. As funcionalidades 
do aplicativo são: mostrar os filmes que estão em cartaz; as informações sobre 
os filmes, como sinopse, atores, faixa etária, os horários de exibição; assistir ao 
trailer; realizar compra de ingressos, escolhendo as poltronas desejadas; utilizar 
o celular como o ingresso (o comprovante será enviado via sms); e conectar com 
as redes sociais. Além disso, indicará o cinema mais próximo do usuário e mos-
trará o caminho. O aplicativo possui uma interação exclusivamente visual o que 
permite que portadores de deficiência auditiva utilizem sem restrições. Também 
terá ícones e simbologias específicas para que pessoas portadoras de daltonismo 
possam utilizar todas as funções.
 

SerViDOr De aUTenTiCaçãO De USUÁriOS 
eM UMa reDe

RAIAN SÁ
DANILO DOLCI
 O presente resumo mostra a construção de um servidor de autenticação 
de usuários de uma rede wireless, objetivando uma segurança maior do que as 
redes convencionais existentes oferecem atualmente, anulando as vulnerabilida-
des e possíveis ataques e tentativas de invasão de pessoas ou máquinas que não 
fazem parte da rede, através da tecnologia RADIUS, onde o usuário solicita uma 
conexão que lhe é cedida (ou não) através do mesmo. Para que se possa obter a 
conexão, o usuário deve estar cadastrado no banco de dados do sistema e a partir 
daí, fornecer o seu login e senha para que o servidor verifique a autenticidade das 

99



IV Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 

informações. O servidor tem como características a facilidade em ser implemen-
tado, através da instalação de uma máquina virtual em qualquer sistema opera-
cional, a garantia de uma conexão wireless segura, a contabilidade dos usuários 
logados. Durante o desenvolvimento, foram utilizados softwares livres, como: 
Linux Debian 7.6, MySQL e FreeRADIUS.
 

COnTrOle De VenDaS De VeíCUlOS eM garagenS
RENAN MACHADO DE MELO
MARIA HELENA BARRIVIERA E SILVA
 Este trabalho tem como objetivo explanar sobre uma nova tecnologia que 
está crescendo no mundo da informática, que é a computação em nuvem (cloud 
computing). O objetivo específico é modelar e implementar um sistema de con-
trole de estoque para garagens de revenda de carros, que ficará armazenado em 
nuvem. O sistema permite o cadastramento dos carros por parte do garagista e a 
visualização dos mesmos, via internet, pelos possíveis compradores. O compra-
dor tem acesso às diversas informações sobre os veículos disponíveis, podendo 
inclusive, marcar uma avaliação do veículo (test-drive). Após a realização da ven-
da, o garagista pode então marcar o carro como vendido, e posteriormente ter 
acesso a diversos relatórios sobre as transações comerciais realizadas. As lingua-
gens utilizadas na construção do sistema são o PHP, o Ajax, e o Banco de dados 
MySQL. Com a disponibilização do sistema objetiva-se melhorar o controle das 
vendas para o garagista e facilitar a busca de um veículo para o comprador.
 

PrOPOSTa De UM SiSTeMa De 
gerenCiaMenTO De relaTOriOS

THAIS DE OLIVEIRA CASSARO BUENO
LARISSA PAVARINI DA LUZ
 Este trabalho tem por finalidade a criação de uma ferramenta que auxi-
liará as organizações a gerenciar o departamento SAC (Serviço de Atendimen-
to ao Cliente). O Sistema de Gerenciamento SAC assegura o funcionamento do 
setor proporcionando, agilidade nos processos e procedimentos realizados pela 
equipe, visando melhorar e satisfazer o consumidor, disponibilizar a gerencia re-
latórios precisos do desempenho do departamento para auxiliar no crescimento 
e melhoria do SAC. Sendo assim o objetivo elementar para o presente projeto é o 
desenvolvimento de um protótipo utilizando a linguagem de programação Java, 
juntamente com sistema gerenciador de banco de dados MYSQL, será proposto 
uma ferramenta que irá gerenciar todas as informações manuseadas pelo SAC 
para excluir múltiplas ferramentas que executam diferentes tarefas, sendo assim 
todas as atividades serão manuseadas em uma única base de dados facilitando a 
geração de relatórios.
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SiSTeMa De OUTOrga
VINICIO GOMES DE SOUZA
LARISSA PAVARINI DA LUZ
 Os recursos Hídricos (águas superficiais e subterrâneas) são bens públi-
cos que todas as pessoas (física ou jurídica) têm o direito ao acesso e utilização, 
cabe ao Poder Público administrar e cuidar do controle deste bem. Se uma pessoa 
quiser fazer uso das águas deste rio, lago ou águas subterrâneas terá que solicitar 
uma autorização, concessão ou licença (Outorga) ao Poder Público. O uso refe-
re-se, por exemplo, à captação de água para processo industrial ou irrigação, ao 
lançamento de efluentes industriais ou urbanos, ou ainda à construção de obras 
hidráulicas como barragens, canalizações de rios, execução de poços profundos 
etc. O projeto consiste em criar um sistema para o controle dos dados cadastrados 
em PHP com o banco de dados em MySql tais como dados pessoas físicos ou ju-
rídicos, endereço, ofícios, usos da água, desenvolver relatórios necessários para o 
controle dos documentos (autos) entre outros.
 

SISTEMA CONTROLADOR DE ESTOQUE 
Para MiCrOeMPreSaS

WAGNER LUIS GRECO ARENAS
MAURICIO DUARTE
 O objeto deste trabalho é levar a informatização à microempresários e mi-
croempreendedores que possuem um comércio, à vezes até mesmo com computa-
dores, mas que não fazem uso deste para os seus negócios e também não possuem 
um controle de estoque; os principais objetivos visados são: a introdução do co-
mércio na Era da Informática (Informação); um controle maior sobre os estoques 
do comércio, podendo ter real noção de quais produtos são mais vendidos e quais 
não possuem boa aceitação; elaboração imediata de relatórios de estoque e de pe-
didos de compras, gerando economia de tempo. Foram realizadas entrevistas com 
o proprietário do comércio e também foi feito acompanhamento dos processos 
de entrada e saída das mercadoriase. A linguagem de programação escolhida foi 
Java. Com o tempo o programa poderá ser utilizado também para vendas e por 
possuir uma interface amigável é de fácil utilização e poderá ser adaptável para 
outras também, sem que estas tenham que gastar enormes quantias.
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aSSiSTÊnCia HOSPiTalar

aTUaçãO Da enFerMageM nO PrOCeSSO 
De DOaçãO De ÓrgãOS e TeCiDOS

ALINNE DE OLIVEIRA DEAMO
ADRIANA DE PAULA CONGRO MICHELONE
 A defasagem de informações precisas sobre a doação de órgãos somada 
à falta de produções científicas do assunto tem dificultado uma adesão efetiva 
de doadores. A partir da Lei Federal,que dispõe sobre a retirada de órgãos e te-
cidos para fins terapêuticos,esse processo tornou-se um sistema bem complexo, 
envolvendo questões emocionais,humanísticas e técnicas. O objetivo da pesquisa 
é identificar a atuação do profissional de enfermagem no processo de doação. Este 
trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Foram selecionados 15 para res-
ponder a questão “Qual o papel do enfermeiro no processo de doação de órgãos? 
Este artigo discute o papel e as responsabilidades do enfermeiro no processo de 
doação de órgãos. Além de identificar quais ocasiões o profissional de enferma-
gem pode intervir para melhorar a efetividade do processo. O enfermeiro é vital 
para efetivar a doação de órgãos,tanto na manutenção do potencial doador, como 
na interferência da decisão dos familiares.
 

ENFERMEIROS DO COMPLEXO ASSISTENCIAL FAMEMA: 
UMa COnTriBUiçãO SOBre CUiDaDO eM SaÚDe

ANA BEATRIZ DE SOUZA GONÇALVES
RENATA SHIMIZU LOCATELLI DA ROSA
 Foram entrevistados 30 enfermeiros dos hospitais e as outras dimensões 
do complexo Famema,situados no município de Marília,referência em atendi-
mento para a população de Marília e 62 cidades que fazem parte da regional de 
saúde,com o seguinte objetivo:compreender o significado do cuidado em saúde 
na visão dos enfermeiros do complexo FAMEMA.Trata-se de um estudo explo-
ratório descritivo,com analise quantiqualitativa.Para a análise dos dados desta 
pesquisa optamos pela técnica do Discurso do Sujeito Coletivo.Os discursos 
individuais são organizados e reunidos de forma a expressarem o pensamento 
de uma coletividade.Os questionários foram semi-estruturados com questões 
sócio-demográficas e foram feitas oito perguntas abertas em relação ao tema do 
projeto.Com os resultados conclui-se que o cuidado em saúde de uma forma 
integral ainda apresenta-se fragilizado no serviço,apesar da grande compre-
ensão dos profissionais,que sentem dificuldade em realizá-lo devido a muitos 
fatores externos.
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AS LEIS E AS POLITÍCAS PÚBLICAS QUE REGEM 
A SAÚDE DO IDOSO: CONHECIMENTO DOS 

PrOFiSSiOnaiS Da SaÚDe
CAROLINA VARINE TEIXEIRA
DÉBORA ABDIAN MULLER BIONDO
PEDRO MARCO KARAN BARBOSA
ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR
 A mudança na estrutura etária da população, em razão da evolução 
tecnológica e da melhoria das condições de vida vem fazendo com que a po-
pulação idosa aumente. O objetivo da pesquisa é identificar o conhecimento do 
profissional de saúde que atua em um hospital público de ensino, com relação 
às políticas públicas e leis que garantam a assistência à saúde do idoso. Trata-
se de um estudo quantitativo, com foco na avaliação da atenção aos direitos da 
pessoa idosa, na rede de saúde. Os dados serão obtidos através da análise dos 
questionários aplicados nos participantes da pesquisa e, para isso, será utiliza-
do análise estatística. Através dos dados coletados será possível avaliar se os 
profissionais conhecem integralmente, parcialmente ou não conhecem as legis-
lações que regem os direitos das pessoas idosas. Entendemos que, identificar o 
conhecimento dos profissionais da saúde que atuam em um hospital público 
sobre os direitos da pessoa idosa, poderá contribuir para uma orientação mais 
adequada do profissional, melhorando a atenção prestada aos idosos e amplian-
do o acesso destes às redes de assistência disponíveis.
 

relaCiOnaMenTO inTerPeSSOal enTre 
PrOFiSSiOnaiS De enFerMageM, CriançaS e SeUS 

aCOMPanHanTeS nO ÂMBiTO HOSPiTalar
DAINE ANELI MADUREIRA
MARCIA APARECIDA PADOVAN OTANI
 No Brasil, a permanência dos pais ou responsáveis pela criança durante a 
hospitalização é recente, tornando-se efetiva no ano de 1990, com a Lei do Estatuto 
da Criança e de Adolescente. Desde então, a assistência em pediatria envolve não 
somente a criança, mas também sua família e, de acordo com a Política Nacional de 
Humanização, deve valorizar a escuta, o vínculo e o afeto. O objetivo desse estudo 
é analisar a percepção dos acompanhantes das crianças hospitalizadas sobre a re-
lação com os profissionais de enfermagem durante a internação em uma Unidade 
Pediátrica de um hospital público em um município do interior paulista. Trata- se 
de um estudo qualitativo, em que foram realizadas entrevistas semi-estruturadas. 
A análise dos dados foi feita com base na análise de conteúdo, modalidade te-
mática e resultou em quatro categorias: relacionamento interpessoal caracteriza-
do pelo afeto, confiança e valorização das pessoas; percepções sobre a assistência 
hospitalar; aspectos que dificultam o relacionamento entre profissionais de enfer-
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magem, crianças e acompanhantes e; sugestões para melhorar o relacionamento 
interpessoal. Conclui-se que há reconhecimento do trabalho dos profissionais de 
enfermagem; sugerem que haja maior comunicação entre os mesmos, com espaços 
de discussão e reflexão da prática, visando melhorar o cuidado prestado.
 

eSTreSSe DOS PrOFiSSiOnaiS De enFerMageM eM 
UMa UniDaDe De UrgÊnCia

MARCIA APARECIDA PADOVAN OTANI
JULIANA SANTOS SIMÕES
MÁRCIA APARECIDA PADOVAN OTANI
 O trabalho ocupa um lugar central na vida das pessoas e considerando 
sua relevância, o objetivo deste estudo é analisar a percepção dos profissionais 
de enfermagem de uma unidade de urgência sobre o estresse ocupacional. Fo-
ram realizadas oito entrevistas, analisadas segundo a Análise de Conteúdo Te-
mática. Os fatores determinantes do estresse são: alta demanda de pacientes, 
sobrecarga de trabalho, quadro insuficiente de profissionais, falta de recursos 
materiais e dificuldades nas relações interpessoais. Destacam-se sentimentos 
como raiva e impotência, satisfação de cuidar. Buscam estratégias individuais, 
nem sempre eficazes para lidar com o estresse e reforçam a necessidade de va-
lorização e capacitação profissional. O estresse interfere na saúde dos profissio-
nais e na qualidade da assistência, necessitando, portanto, de intervenções que 
auxiliem no dia-a-dia do trabalho.
 

PerCePçõeS De MãeS CUiDaDOraS aCerCa Da 
DOença CrÔniCa na inFÂnCia

MARÍLIA RIBEIRO DA ROCHA CAMARGO
FERNANDA PAULA CERÂNTOLA SIQUEIRA
 A inquietação em relação a doença crônica na infância surgiu por identi-
ficarmos na prática hospitalar as sucessivas internações, o tempo de hospitaliza-
ção e a demanda de cuidados. Observa-se ainda que esses cuidados interferem 
de forma abrangente e significativa na vida dos cuidadores, principalmente na 
da mãe, que passa organizar sua vida em torno das necessidades do filho. Para 
tanto, delimitamos como objetivo compreender a percepção das mulheres mães 
no processo de cuidar do filho portador de doença crônica. Método: Estudo lon-
gitudinal de enfoque qualitativa, no qual os sujeitos foram três mulheres mães 
acompanhantes de crianças portadoras de doença crônica hospitalizadas em 
uma Unidade de Produção de Cuidados pediátricos. A coleta de dados foi rea-
lizada por meio do genograma, ecomapa e de entrevista semi-estruturada. Para 
análise dos dados obtidos a partir da entrevista utilizou-se a técnica de análise 
de conteúdo. Resultados/Discussão: Identificamos que com o surgimento da 
doença crônica, a família passa por um período de choque, pois se depara com 
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uma nova condição de vida, que gera frustrações, dúvidas, medos e incertezas, 
abalando toda a dinâmica e estrutura familiar. Quando se deparam com a ne-
cessidade de aprender e realizar procedimentos ou técnicas as mães encontram 
dificuldades. Acrescenta-se a isso toda a sensação de impotência ou despreparo 
para a execução de manobras tão específicas como as que constituem a realidade 
assistencial dessas crianças, mas mesmo diante de suas limitações elas preferem 
estar no cuidado direto, pois consideram que por serem cuidadoras, entendem 
e compreendem todas as necessidades dos filhos. Nas falas das entrevistadas, 
destaca-se a culpa que sentem por terem se distanciado dos maridos e filhos, o 
que gera angústia e preocupação. Considerações finais: Conhecer a realidade 
das mães cuidadoras de crianças com doença crônica possibilita a compreensão 
dos sentimentos e dificuldades que estas famílias vivenciam. A capacitação dos 
profissionais de saúde mostra-se fundamental no sentido de tornarem-se mais 
sensibilizados e preparados para cuidar destas famílias.
 

a PrÁTiCa Da aMaMenTaçãO SOB O OlHar 
DE QUEM AMAMENTA

NATASHA VILA CHÃ
FERNANDA MOERBECK CARDOSO MAZZETTO
 O aleitamento materno (AM) é fundamental na saúde materna e infantil, 
trazendo benefícios. O objetivo da pesquisa é identificar a percepção e conheci-
mento da mãe sobre o AM, dificuldades e a abordagem dos profissionais em um 
hospital com o título “Iniciativa Hospital Amigo da Criança”.  Trata-se de um 
estudo descritivo de campo com abordagem qualitativa e análise de conteúdo de 
Bardin. A partir das falas das puérperas emergiram as categorias: 1-Percebendo a 
amamentação importante e trazendo a aproximação da relação mãe e bebê; 2-De-
sejando amamentar seu filho; 3-Sentindo dificuldades, mas dando continuidade 
a amamentação; 4-Recebendo apoio da equipe de saúde durante a internação; 
5-Sentindo-se motivada pelo companheiro e familiares para continuar amamen-
tando. As mulheres apresentam acesso ao pré-natal, recebem orientações sobre 
AM, porém ainda referem dificuldades no momento de amamentar, necessitando 
de apoio da equipe de saúde e de seus familiares.
 

O iMPaCTO DO PrOCeDiMenTO CirÚrgiCO eM 
CriançaS COM DOença DO reFlUXO 

GASTROESOFÁGICO: UM ESTUDO DE CASO
PATRÍCIA APARECIDA TAFELLI TEIXEIRA
CAROLINE LOURENÇO PINCERATI
 Esta pesquisa teve como objetivo desenvolver um estudo sobre uma 
criança com diagnóstico da DRGE submetida à cirurgia. A doença do refluxo gas-
troesofágico (DRGE) é enfermidade crônica e pode ser associada a outras patolo-
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gias. A DRGE é considerada como fator de dificuldade alimentar, na qual é ma-
nifestada por choros excessivos, recusa, e aversão a tipos de alimentos e texturas 
especifica. Essa situação torna-se desprazerosa tanto para crianças quanto para 
família, além de gerar outras disfunções na criança. A ocorrência desta fase leva a 
criança à má nutrição e ao déficit no crescimento e pode ocasionar, ainda, outras 
consequências para a sua saúde e bem estar geral. O trabalho teve inicio com um 
estudo de caso e com uma abordagem descritiva com uma criança com refluxo 
gastroesofágico (RGE) desde seu nascimento até o pós cirúrgico.
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aTençãO BÁSiCa À SaÚDe

O USUÁriO De SaÚDe COMO FaCiliTaDOr DaS reDeS 
De aTençãO À SaÚDe 

ANA CLAUDIA H. DE OLIVEIRA
ALEXANDRE BACCO
LUZMARINA A. D. BRACCIALLI
 Introdução:A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) não possibi-
lita um atendimento horizontal e completo ao usuário de sáude. Surge o conceito 
de Redes de Atenção à Sáude (RAS) com objetivo de atendimento a sáude integral 
e contínuo.Objetivo:identificar e analisar a percepção dos usuários do SUS quanto 
ao vínculo na Atenção Básica, entendimento sobre participação social na saúde e 
a relevância de educação permanente visando auxílio na implantação e funciona-
mento das RAS. Método:475 questionários aplicados aos usuários do SUS no Hos-
pital das Clínicas de Marília, entre setembro e dezembro de 2013 e 10 entrevistas 
qualitativas. Para os dados qualitativos feita Análise de Conteúdo e para quanti-
tativos, cálculos de frequências e desvios-padrão. Resultados:“O usuário do SUS 
e sua trajetória em busca pelo serviço de saúde”:51,79% buscaram o serviço de 
Pronto-Socorro referenciados e 48,21% espontaneamente,por queixa de sintoma-
tologia recente (39,37%) e traumas (21,68%); “O usuário de saúde e sua visão da 
Atenção Básica”: 84,84% possuíam cadastrado na Atenção Básica, 53,47% avalia-
ram boa a qualidade do vínculo na unidade e 50,95% satisfeitos com a qualidade 
do atendimento; “O usuário de saúde e sua percepção de co-responsabilidade”: 
65,89% não possuem responsabilidade sobre a saúde, atribuindo os problemas 
aos governantes e à falta de verba; 34,11% demonstram papel participativo e asso-
ciam a isso o direito de voto. Quanto ao programa educacional em saúde 81,05% 
consideram uma iniciativa importante e 89,05% demonstraram interesse em par-
ticipar. Conclusão: Os usuários do SUS, em sua grande maioria, minimizam ou 
desconhecem a importância de sua partipação social  na saúde pública.
 

aValiaçãO Da SaTiSFaçãO PrOFiSSiOnal 
De TraBalHaDOreS nOS CenTrOS De 

aTençãO PSiCOSSOCial
ANA PAULA DE ALVARENGA TERRA
MÁRCIA APARECIDA PADOVAN OTANI
 A satisfação profissional é um importante elemento da relação do indiví-
duo com o seu trabalho e na área da saúde a qualidade do cuidado possui relação 
com a satisfação dos trabalhadores. O objetivo deste estudo é avaliar a satisfação 
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dos profissionais que atuam em dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de 
uma cidade do interior paulista. Para coleta de dados utilizou-se a Escala de Ava-
liação da Satisfação da Equipe Técnica com os Serviços de Saúde Mental, aplicada 
a 17 profissionais. Os dados foram analisados estatisticamente e os resultados 
revelam que, em relação à satisfação global, esta é maior no CAPS Adulto do que 
no CAPSad. A qualidade dos serviços foi o fator com maior grau de satisfação em 
ambos. As relações interpessoais configuram-se como fator de menor satisfação 
no CAPSad, enquanto que no CAPS Adulto esse fator relaciona-se às condições 
do trabalho. Há necessidade de investimentos para melhor atendimento à popu-
lação e maior satisfação profissional.
 

iDenTiFiCaçãO e CaraCTerizaçãO De alUnOS COM 
DiaBeTeS DO TiPO 1 De UMa inSTiTUiçãO De enSinO 

SUPERIOR NO INTERIOR DE SÃO PAULO: 
UMA PESQUISA DE CAMPO

BRUNA FRANCIELE MASCHIO DOS REIS
ADRIANA AVANZI MARQUES PINTO
MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMASCENO
ADRIANA AVANZI MARQUES PINTO
 Esta pesquisa aborda sobre o tema Diabetes Mellitus (DM) tipo 1, doença 
crônica que exige mudanças de hábitos e estilo de vida, algo difícil, principalmen-
te por afetar jovens, grupo ativo que possui expectativas de vida diversas. Esta 
doença resulta na destruição das células beta pancreáticas, o que gera uma defici-
ência na produção de insulina. Na maioria dos casos essa destruição das células 
beta é autoimune. Os jovens com DM do tipo 1 necessitam de acompanhamento 
de uma equipe multiprofissional de saúde, que ofereça as ferramentas necessárias 
para os cuidados da doença. Objetivo: Identificar e caracterizar os alunos com DM 
tipo 1 de uma instituição de ensino superior do interior do estado de São Paulo. 
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo, do tipo exploratória descritiva, 
de caráter quanti-qualitativo. A coleta de dados foi realizada na Fundação Edu-
cacional do Município de Assis- FEMA, nos cursos de graduação, por meio de 
entrevista com os discentes portadores de DM tipo 1. Aplicou-se um questionário 
de 16 perguntas abertas, que foram gravadas, transcritas e analisadas utilizado-se 
a técnica de análise de conteúdo, modalidade temática. Resultados: Foram iden-
tificados 4 estudantes com DM tipo1 que representam 0,21% do total de 1.926 es-
tudantes matriculados na Instituição, apresentam idade entre 18 e 20 anos, sendo 
três do sexo feminino e um do sexo masculino. Em relação há quanto tempo que 
receberam o diagnóstico DM tipo1, temos uma variação de 5 meses no mínimo a 
12 anos no maior período de convivência com a doença. Os principais sintomas 
identificados no momento do diagnóstico foram poliúria, inapetência e perda de 
peso excessiva. Todos os participantes apresentaram dificuldade em seguir as 
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orientações em relação à alimentação e atividade física. Conclusão: Neste trabalho 
concluímos que os estudantes com DM tipo1 apresentaram algumas dificulda-
des com a doença, todos os participantes realizam acompanhamento somente por 
meio de consulta médica. Também foi possível perceber as mudanças na rotina 
de vida, além do impacto emocional. Os jovens apresentam dificuldades em acei-
tar da doença, pois é preciso modificar os hábitos alimentares, realizar aplicação 
de insulina e praticar exercício físico. Assim podemos observar a importância da 
equipe de saúde no cuidado e na prevenção das complicações dessa doença. Pala-
vras-chave: Diabetes mellitus tipo 1; jovens; enfrentamento da doença.
 

O enVelHeCiMenTO Da ePiDeMia DO HiV/aiDS nO 
MUNICÍPIO DE ASSIS NOS ÚLTIMOS 11 ANOS: ASPECTOS 

SÓCiO-CUlTUraiS
BRUNA OLIVEIRA DA SILVA
FERNANDA CENCI QUEIROZ
 O presente trabalho buscou compreender a epidemia do hiv na terceira 
idade nos últimos 11 anos no município de Assis em seus aspectos sócio – cultu-
rais. O objetivo foi descrever a trajetória da epidemia do hiv/aids no idoso neste 
município, localizando os períodos em que a epidemia no idoso se fez mais inten-
sa e identificar qual categoria de gênero vem sendo mais acometida pela doença. 
Foi realizada uma pesquisa documental, com dados fornecidos pela secretaria de 
saúde do município e com dados dos boletins epidemiológicos oficiais, sobre da-
dos referentes ao HIV/AIDS acima de 60 anos. Os resultados mostraram que a in-
cidência de casos de idosos no município de Assis não apresentou maior concen-
tração em algum ano determinado, mantendo uma constância. Esta característica 
se assemelha aos dados do estado de São Paulo, que também não apresentou nem 
redução nem aumento dos casos nos últimos anos.   Sendo assim, esta pesquisa 
pode observar a necessidade de maiores pesquisas e estratégias de enfrentamento 
do HIV no idoso, em especial na mulher idosa, que neste município apresentou 
maiores índices de contaminação.
 

aS rePerCUSSõeS DO DiaBeTeS MelliTUS TiPO 1
CAROLINA MATHIOLLI
CRISTINA PERES CARDOSO
 O Diabetes Mellitus tipo 1 é caracterizado como doença metabólica au-
toimune que tem caráter multifatorial, quando não controlada de forma ade-
quada, pode gerar complicações macro e microvasculares. Usando a base de 
dados LILACS, foi realizada uma revisão bibliográfica com enfoque qualitativo, 
segundo a análise temática de conteúdo através de perguntas norteadoras. Foi 
analisado que os diabéticos consideram ser difícil o diagnóstico, pois envolve 
a mudança de hábitos de vida. Para a família há a expressão de sentimentos 
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negativos e é considerada, com os amigos, importante na adesão ao tratamento. 
A escola está despreparada para atender os diabéticos, pois professores não 
sabem lidar com a doença e não há alimentação adequada. No cuidado, a edu-
cação em saúde é importante, pois auxilia na aceitação da doença, estimula o 
autocuidado e amplia os conhecimentos do diabético. É necessário o acompa-
nhamento através de equipe interdisciplinar visando o cuidado integral, huma-
nizado e intersetorial.
 

CUiDaDO DOMiCiliar aO reCÉM-naSCiDO 
PREMATURO: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO

GRAZIELA TAINARA OKUDA
CRISTINA PERES CARDOSO
 O nascimento prematuro gera medo e insegurança para as mães e para 
a família que o vivenciam. Esses sentimentos se intensificam quando não há 
um bom preparo para a alta hospitalar, comprometem a adaptação e os cui-
dados prestados em domicílio. Este estudo buscou compreender como se dá 
as ações de enfermagem nesse processo, visando à melhoria e a continuidade 
do cuidado domiciliar ao recém-nascido prematuro. Trata-se de um estudo de 
revisão bibliográfica, descritivo, com abordagem qualitativa. Foram seleciona-
dos periódicos no período de 2008 a 2013. Utilizou-se análise de conteúdo em 
modalidade temática. Emergiram os temas de preparo para a alta hospitalar, o 
cuidado no domicílio, as dificuldades e potencialidades no cuidado em domi-
cílio e o amparo dos serviços de saúde e das políticas públicas. Infere-se que há 
necessidade de ampliar o cuidado ao recém-nascido prematuro desde sua hos-
pitalização até o seu seguimento em domicílio, envolvendo o núcleo familiar e 
garantindo a integralidade.
 

MaPeaMenTO De enDeMiaS COM O USO DO 
geOPrOCeSSaMenTO Para O COnTrOle Da 

DengUe e DOençaS SiMilareS
ISABELA ALVES DE LIMA
CARINA HAYAKAWA PEREIRA
RAMON JULIANO RODRIGUES
 O mosquito Aedes aegypti, que possui preferência por sangue humano, 
pode ser transmissor da dengue (vírus do gênero Flavovírus). Tais vetores pos-
suem como meio de desenvolvimento reservatórios de água. O objetivo do traba-
lho foi usar o geoprocessamento para visualizar a distribuição espacial de casos 
de dengue na cidade de Assis, SP e associar os locais de maior incidência da do-
ença com outros fatores determinantes relacionados ao local do evento o que de 
certa maneira poderá contribuir com novos estudos. Foram utilizados dados da 
Secretaria Municipal de Saúde de Assis, utilizando o programa AutoCAD 2014, 
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os casos positivos foram geoprocessados em um mapa. Como resultados, na re-
gião sudoeste da cidade foram encontrados a maioria dos casos positivos tornan-
do possível correlacionar os resultados obtidos com a literatura o que conclui uma 
relação direta entre a baixa distribuição de renda, alta densidade demográfica e 
exclusão social, com os altos índices de casos positivos da doença.
 

O PerFil DO PrOFiSSiOnal enFerMeirO Para 
a aTUaçãO FrenTe aO alCOOliSMO

JOSIANE CAVANHA GUIMARAES
MARIANA CAROLINA VASTAG
 O presente estudo trata-se sobre a importância da identificação e orien-
tação aos profissionais de saúde, mais especificamente para o profissional En-
fermeiro, sobre no atendimento e acolhimento dos pacientes portadores de 
sofrimento mental ocasionado pelo uso abusivo de álcool, bem como, suas con-
sequências para a família do portador da patologia. Por meio desse deste tra-
balho de revisão bibliográfica sobre alcoolismo no Brasil, quem é o indivíduo 
dependente alcoólico, e o quais os principais fatores que levam ao uso abusivo 
de álcool. O levantamento bibliográfico foi realizado no período de setembro de 
2013 a abril de 2014, em periódicos e livros da Área da Saúde. A busca por tais 
documentos foi realizada por intermédio de análise dos volumes disponíveis 
na biblioteca da própria Fundação Educacional do Município de Assis, como 
também utilizou-se a Internet como meio de busca eletrônica para enriquecer 
o levantamento da bibliografia disponível. A escolha do tema deu-se visto que 
o consumo de álcool tem imenso peso como causa de adoecimento e morte no 
mundo todo, relacionando-se ao mesmo tempo a diversas consequências sociais 
negativas. Constitui-se como importante causa de morbimortalidade para as na-
ções mais pobres, como terceiro maior fator de risco para problemas de saúde na 
maioria das nações mais ricas e como principal fator relacionado a adoecimento 
e morte na maioria dos países pertencente ao grupo, cujas economias encontram-
se em grau intermediário de desenvolvimento. Devido aos altos índices de abuso 
do álcool e seu impacto na saúde e na sociedade, é imprescindível que o indiví-
duo alcoolista seja atendido com uma abordagem integral focado na redução de 
danos, englobando ações que visem à redução do consumo ou das consequências 
deste. Para tanto, é fundamental que o resgate da história de consumo de subs-
tâncias psicoativas se torne uma rotina nas avaliações dos enfermeiros, em qual-
quer instituição de saúde, pública ou privada, já que muitas são as lacunas de 
conhecimento em relação ao cuidado de uma clientela historicamente excluída e 
isolada do convívio da sociedade.
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aValiaçãO Da SaTiSFaçãO PrOFiSSiOnal 
De TraBalHaDOreS nOS CenTrOS De 

aTençãO PSiCOSSOCial
MÁRCIA APARECIDA PADOVAN OTANI
ANA PAULA DE ALVARENGA TERRA
 A satisfação profissional é um importante elemento da relação do indiví-
duo com o seu trabalho e na área da saúde a qualidade do cuidado possui relação 
com a satisfação dos trabalhadores. O objetivo deste estudo é avaliar a satisfação 
dos profissionais que atuam em dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de 
uma cidade do interior paulista. Para coleta de dados utilizou-se a Escala de Ava-
liação da Satisfação da Equipe Técnica com os Serviços de Saúde Mental, aplicada 
a 17 profissionais. Os dados foram analisados estatisticamente e os resultados 
revelam que, em relação à satisfação global, esta é maior no CAPS Adulto do que 
no CAPSad. A qualidade dos serviços foi o fator com maior grau de satisfação em 
ambos. As relações interpessoais configuram-se como fator de menor satisfação 
no CAPSad, enquanto que no CAPS Adulto esse fator relaciona-se às condições 
do trabalho. Há necessidade de investimentos para melhor atendimento à popu-
lação e maior satisfação profissional.
 

PerFil DOS aCiDenTeS De MOTOCiCleTaS 
nO MUniCíPiO De Marília

MARIA LUIZA GUIDINHO BERNARDES
JOÃO LUCAS FERRARETO BACCARELLI
AIRI HARADA
MARGARETE BELONI
 O impacto socioeconômico dos acidentes de trânsito cresceu nas últimas 
décadas, devido a múltiplos fatores como o crescimento da frota e deficientes 
investimentos em transportes públicos, fiscalização e educação. A pesquisa visa 
caracterizar o perfil epidemiológico dos envolvidos e as condições de ocorrência 
dos acidentes de trânsito com motocicletas no município de Marília. Estudo epi-
demiológico descritivo transversal quantitativo. Dados coletados de 1537 Boletins 
de Ocorrência de acidentes de trânsito registrados em 2012, com 3257 envolvidos, 
sendo 1549 com motocicletas. Envolveram-se, nos acidentes de trânsito, jovens do 
sexo masculino, entre 20 e 29 anos, com ensino médio completo. Tais acidentes 
prevalecem nas sextas-feiras, e às 8, 13, 16 e 19 horas. As motocicletas/motonetas 
estão envolvidas na maior parte dos acidentes, apesar da frota de automóveis do 
município ser aproximadamente duas vezes maior. Medidas preventivas podem 
diminuir os acidentes de motocicletas.
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FATORES QUE ATUAM POSITIVAMENTE E 
negaTiVaMenTe na aDeSãO aO TraTaMenTO De 

PaCienTeS COM HiPerTenSãO arTerial SiSTÊMiCa
MARIANA CAMPANHÃ RIBAS
CÁSSIA REGINA RODRIGUES NUNES
 A adesão ao tratamento da Hipertensão Arterial se revela como um de-
safio aos profissionais de saúde. Nesse sentido, este estudo teve como objetivo 
identificar fatores que facilitam e fatores que dificultam a adesão ao seu trata-
mento. Realizado uma pesquisa bibliográfica, de caráter exploratório, com análise 
qualitativa, tendo em vista que esse tipo de estudo explora contextos psicológicos, 
sociais e econômicos. Foram analisados 13 artigos, pesquisados nas bases de da-
dos Scielo e Lilacs, com os seguintes descritores: hipertensão; adesão à medicação. 
Foi identificado cinco grupos na análise: regime terapêutico, aspectos socioeconô-
micos, relação do usuário com o serviço, educação em saúde e hábitos de vida. 
A pesquisa revelou que a adesão ao tratamento engloba aspectos multifatoriais 
como fatores emocionais, sociais, biológicos e culturais e que a educação em saú-
de é importante para a promoção da autonomia e conhecimento, por parte do 
usuário, sobre sua doença e possíveis complicações, porém a adesão depende do 
trabalho continuo da equipe de saúde e da dedicação do paciente em seguir as 
recomendações e mudanças nos hábitos de vida. 
 

SenTiMenTOS DO POTenCial CUiDaDOr na 
eMinÊnCia Da alTa HOSPiTalar DO iDOSO 

DePenDenTe
SÔNIA APARECIDA CUSTÓDIO
LÍGIA ELAINE MORELATTO DE PIERI DA SILVA
VANESSA BALIEGO DE ANDRADE BARBOSA
PEDRO MARCO KARAN BARBOSA
 O presente estudo teve o objetivo analisar e compreender os sentimentos 
do acompanhante em se tornar um potencial cuidador de pacientes idosos depen-
dentes. É uma pesquisa qualitativa. Os sujeitos do estudo foram acompanhantes 
de pacientes internados dependentes para o cuidado. Coletamos os dados através 
de entrevista semi-estruturada e áudio gravada a partir de uma questão nortea-
dora. A análise dos dados teve como referencial a análise de conteúdo proposta 
por Bardin, utilizando a modalidade temática. Os resultados emergiram três te-
máticas: Sentimento de solidariedade; Sentimento de impotência e Sentimento da 
necessidade do apoio familiar. Conclusão: Necessitamos de mudanças promoto-
ras de melhor qualidade de vida para idosos dependentes e seus cuidadores. É 
preciso políticas públicas que os beneficie de fato, como: criação de uma rede de 
cuidados, investimentos em capacitação de cuidadores, suporte financeiro e edu-
cacional, rotatividade entre profissionais e familiares.
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 COnCePçãO DOS iDOSOS aCerCa DO 
enVelHeCiMenTO eM UMa UniDaDe De eSTraTÉgia 

SaÚDe Da FaMília DO inTeriOr 
DO eSTaDO De SãO PaUlO

VANESSA RAMOS DA SILVA LOPES
MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMACENO
 O estudo objetivou identificar e analisar a concepção dos idosos acerca 
do envelhecimento de determinada Unidade de Estratégia Saúde da Família do 
município de Assis-SP. Pesquisa de campo, caráter qualitativo, tipo exploratória, 
realizada com 23 idosos, homens e mulheres. Foi realizado sorteio aleatório da 
microarea 04, composta por 81 idosos. Para a inclusão dos indivíduos foi utiliza-
da a técnica “saturação”, método para fechar amostra ao perceber repetições nas 
falas dos entrevistados. O material coletado nas entrevistas foi avaliado pela aná-
lise de Conteúdo, modalidade temática. Projeto aprovado pelo comitê de ética. A 
pergunta norteadora deste estudo foi: “O que é ser idoso para o (a) Senhor (a)?”; 
bem como a caracterização dos sujeitos a partir dos dados da ficha A do SIAB. Os 
discursos dos idosos demonstraram concepções de envelhecimento relacionadas 
ao aspecto biológico, social, aquisição de aquisição de experiência, realizações 
pessoais, tristeza e dependência.
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CiÊnCia Da COMPUTaçãO 
e SiSTeMaS De inFOrMaçãO

agenTe OnTOlÓgiCO De eXTraçãO nO 
COnTeXTO De Big DaTa

CAIO SARAIVA CONEGLIAN
ELVIS FUSCO
 O grande aumento da produção e disseminação de dados na Internet 
pode oferecer informações de alto valor agregado às organizações. Estas infor-
mações podem estar em bases distintas e heterogêneas e em fontes que antes não 
eram consideradas relevantes, como mídias sociais, blogs e outros. Se as organi-
zações conseguirem utilizar destas fontes, podem fazer com que haja uma nova 
visão de gestão conhecida como Inteligência Competitiva. No contexto de uma 
arquitetura de Recuperação da Informação, esta pesquisa tem como objetivo a 
implementação de um agente de extração semântica no contexto da Web que per-
mita a localização, armazenamento, tratamento e recuperação de informações do 
tipo Big Data nas mais variadas fontes informacionais na Internet que sirva de 
base para a implementação de ambientes informacionais de apoio à decisão.
 

SiSTeMa eMBarCaDO Para FHe De 
NÚMEROS INTEIROS: PROPOSTA DE UMA 

ARQUITETURA CODESIGN
CLAUDIO ROBERTO COSTA
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 Um sistema embarcado é um sistema microprocessado no qual o compu-
tador é completamente dedicado ao dispositivo que ele controla, realiza um con-
junto de tarefas predefinidas com requisitos específicos. Este trabalho consiste na 
implementação de um sistema embarcado em FPGA, para acelerar partes robustas 
da FHE de números inteiros, que realiza a cifragem, decifragem, recifragem e ge-
ração de chaves garantindo a integridade e a confidencialidade das informações. 
Por definição um esquema criptográfico é dito totalmente homomórfico quando 
este permite executar de forma implícita a adição e multiplicação de dados, mani-
pulando apenas os textos cifrados. Para a implementação propõe uma arquitetura 
codesign que tem como proposta o uso de software integrado com hardware dedi-
cado, o que permite acelerar o processamento de etapas mais robustas ou críticas 
do algoritmo foco deste projeto; sendo analisado desempenho quanto ao tempo de 
execução, espaço físico necessário e o consumo de energia em FPGA.
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 PlaTaFOrMa De eXTraçãO inFOrMaCiOnal 
nO COnTeXTO De Big DaTa

CRISTIANO VICENTE
ELVIS FUSCO
 Esta pesquisa é sobre a criação de ontologias para uma plataforma na 
web, para localização e extração de dados, tratamento, recuperação e armaze-
namento de informações do tipo BigData de variadas fontes informacionais 
na internet, que sirva de base para uma arquitetura computacional que trans-
forme a informação desagregada em um ambiente analítico de conhecimento 
estratégico. Utilizando agentes de extração de dados por meio de robôs de 
busca com a utilização de tecnologias de persistência do tipo NoSQL no tra-
tamento de informações com características de BigData, sendo imprescindí-
vel na recuperação, armazenamento, processamento e uso dos mais variados 
tipos de informações gerados nestes ambientes de grande volume de dados, 
com o propósito de adicionar significado aos conteúdos buscados em domí-
nio específico associam-se aos robôs de busca na Web conceitos semânticos, 
que permitem realizar a procura não mais por palavra chaves, mas sim por 
um significado e valor.
 

DeSenVOlViMenTO De UM algOriTMO De 
aUTO-OrganizaçãO Para reDe De SenSOreS 

SeM FiO lineareS
FERNANDA MAYUMI OHNUMA TACHIBANA
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 Redes de sensores sem fio são compostas por elementos (nós) dotados 
de capacidade de sensoriamento, armazenamento, processamento, fonte de 
energia própria e um módulo transmissor/receptor que permite a comunica-
ção entre nós vizinhos e a um ponto de acesso central. Este tipo de rede pode 
ser aplicado no monitoramento, rastreamento, coordenação e processamento 
em diferentes contextos. Nas RSSF, falhas são frequentes, e ocorrem em virtu-
de de eventos como a destruição de nós, degradação da qualidade do enlace, 
entre outros. Estas restrições obrigam o desenvolvimento de um conjunto de 
protocolos e algoritmos específicos para o gerenciamento destes dispositivos, 
maximizando o tempo de vida da rede. Neste sentido, o projeto tem como 
finalidade o desenvolvimento de um algoritmo de auto-organização com o 
intuito de regenerar RSSF lineares em situações de perda de sincronismo. Por 
conseguinte, o projeto encontra-se em andamento, no qual, já foi realizado o 
estudo de caso agregado à tecnologia.
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FerraMenTa DiDÁTiCa Para PrOJeTOS 
COM POrTaS lÓgiCaS DigiTaiS

FERNANDO HENRIQUE ALVES FRANCO
RODOLFO BARROS CHIARAMONTE
 Em cursos como o de Bacharelado de Ciências da Computação nas disci-
plinas de desenvolvimento de circuitos digitais existe a necessidade da constru-
ção e simulação de projetos com portas lógicas digitais. Programas como o Xilinx 
suprem essa necessidade, porem sem o suporte a interfaces de uso simultâneo 
entre alunos em tempo real. Tendo em vista estas dificuldades, propõem-se a 
criação de uma ferramenta didática, via WEB, com suporte a comunicação entre 
clientes (cliente/cliente) em que se possa criar e simular projetos de lógica digital 
utilizando de componentes visuais drag-and-drop. O Projeto será desenvolvido 
com ferramentas WEB, utilizando canvas, javascript e orientação a objetos. A fase 
atual do desenvolvimento é a de levantamento de requisitos, para posteriormente 
ser realizada a modelagem das classes e o desenvolvimento da interface com o 
usuário, bem como o estudo de métodos de simulação e testes dos circuitos e a 
comunicação entre clientes.
 

inTerFaCeS De USUÁriOS Para COnTrOle 
De inFOrMaçõeS eSPaCiaiS e TeMPOraiS Para 
a MelHOria Da COnSCiÊnCia SiTUaCiOnal eM 

SiSTeMaS De TOMaDa De DeCiSãO
FREDERICO SOARES DA SILVA
LEONARDO CASTRO BOTEGA
 Sistemas de tomada de decisão demandam a coleta e o relacionamen-
to de dados de diversas fontes, com o objetivo de apresentar dados precisos ao 
operador, visando contribuir para uma melhor consciência da situação (SAW). 
Os mesmos necessitam de uma interface que explore devidamente os requisitos 
SAW para a tomada de decisão em cenários críticos, que envolvem risco à vida 
e aos patrimônios. Interfaces com controle temporal são um desafio por suporta-
rem um grande número de dados a serem manipulados, de forma que o opera-
dor possa entender todo o processo de atuação e manipulação das informações e 
eventos em um período de tempo. O objetivo desse trabalho é desenvolver uma 
interface de usuários para controle de informações espaciais e temporais para o 
controle e visualização de denúncias no espaço-tempo. Metodologicamente, fases 
de levantamento de requisitos, modelagem da interface e prototipação concreta 
fazem-se necessários.
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ViSUalizaçãO inTeraTiVa De inCerTezaS Para a 
MelHOria Da COnSCiÊnCia SiTUaCiOnal eM 

SiSTeMaS De CHaMaDaS De eMergÊnCia
GABRIEL BATISTA VIEIRA
LEONARDO CASTRO BOTEGA
 A interação por usuários diretamente na visualização de dados têm se 
mostrado um fator contribuinte para a estimulação dos processos cognitivos de 
usuários de sistemas que manipulam dados multivariados, como os sistemas de 
fusão. Adicionalmente, problemas de qualidade de dados, dados gerados por tais 
sistemas podem também ser atenuados com estas mesmas interações. No domí-
nio de visualização de informações para o monitoramento militar, trabalhos con-
solidados na literatura apontam o uso de técnicas visuais diversas, entretanto, 
sem o componente da atuação humana direta para influenciar as representações 
e gerar informações relevantes. Assim este trabalho visa implementar técnicas 
para a interação humana em dados provenientes de denúncias ao atendimento 
190, tais filtros e customizações diversas, em representações visuais de atributos 
presentes nas denúncias, bem como sobre as informações agrupadas e integradas, 
provenientes de algoritmos de fusão de dados.
 

MOBile PaYMenT POr aPrOXiMaçãO
GUILHERME DE OLIVEIRA MACEDO
GIULIANNA MAREGA MARQUES
 O mobile payment é considerada a próxima fase da evolução entre a rela-
ção do consumidor com o comerciante ou varejista, devido a facilidade que trará 
ao consumidor. Com o intuito de contribuir com a evolução desta solução merca-
dológica, tem-se como objetivo desenvolver um aplicativo móvel com a finalidade 
de efetuar pagamentos por meio do celular (mobile payment) utilizando técnicas 
de aproximação com recursos presentes em grande parte dos dispositivos móveis 
atuais, NFC (Near Field Communication)e Bluetooh.
 

IMPLEMENTACAO DO ESQUEMA DGVH COM 
COMPreSSãO De CHaVe PUBliCa UTilizanDO PYTHOn
GUILHERME RODRIGUES BILAR
LUAN CARDOSO DOS SANTOS
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 Foi implementada a variante do esquema totalmente homomórfico 
DGVH, essa variante propõe uma técnica de redução da chave pública gerada 
pelo esquema, em implementações anteriores a tal chave possuía um tamanho 
aproximado a 802 MB quando utilizado o maior parâmetro de segurança do es-
quema, na atual implementação a chave possui tamanho de 10.3 MB, essa redução 
é obtida, pois, ao invés de se armazenar os elementos da chave e a criptografia 

118



IV Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 

de desses elementos, armazena-se apenas a correção do valor com relação a um 
gerador de números aleatórios. Para implementá-lo foi utilizada a linguagem de 
programação Python 3.3, contando com a biblioteca de matemática e teoria numé-
rica GMPY2.
 

MeTODOlOgia De aValiaçãO e rePreSenTaçãO De 
QUALIDADE DE DADOS PROVENIENTES DE DENÚNCIAS 

De rOUBO Para MelHOria Da COnSCiÊnCia 
SiTUaCiOnal eM SiSTeMaS De TOMaDa De DeCiSãO

JESSICA OLIVEIRA DE SOUZA
LEONARDO CASTRO BOTEGA
 Consciência da situação (SAW) consiste em estar ciente do que se passa 
no ambiente no qual o usuário está inserido e compreender como essa informação 
afeta a situação no presente e no futuro. O conceito é utilizado em sistemas de 
apoio militares com intuito de melhorar a tomada de decisão. Como SAW é resul-
tado do processo cognitivo do usuário, problemas quanto a qualidade dos dados 
disponibilizados por tais sistemas podem minar o sucesso de tal processo. No 
domínio militar a compressão dos cenários é de extrema importância visto que 
este tem como objetivo lidar com a segurança de pessoas e patrimônio. Assim, 
este trabalho tem como objetivo definir requisitos necessários para a qualidade 
de dados em denúncias 190 e definir uma metodologia composta avaliação dos 
dados e a representação do conhecimento por uma ontologia. Resultados preli-
minares apontam a formalização de métricas de completude para a avaliação da 
qualidade e os componentes da ontologia para a sua representação.
 

ANÁLISE DE MODELAGENS 3D PARA ARQUITETURA DE 
inFOrMaçõeS Para naVegaDOreS De 

realiDaDe aUMenTaDa
LEONARDO ADEMIR TONEZI DOS SANTOS
ADRIANO BEZERRA
 Com o crescimento de sensores embarcados para dispositivos móveis 
juntamente com a grande proporção de informações que a internet trouxe, tor-
nou-se cada vez mais favorável e relevante o desenvolvimento de aplicações cada 
vez mais inovadoras em Realidade Aumentada (RA), assim como o avanço de 
projetos tridimensionais(3D). Sendo assim, o presente trabalho apresenta uma 
aplicação de informação e navegação, determinando locais de interesse, com uma 
interface 3D para que o usuário possa interagir de maneira mais eficiente com o 
ambiente. O tipo de modelagem utilizada será a Poligonal(Poly) e, dentre as técni-
cas de modelagem pesquisadas a que mais se destaca para o projeto é a técnica de 
Sweeping(Varredura), por sua versatilidade na construção de objetos 3D simétri-
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cos, facilitando a criação do espaço. E por fim, a ferramenta gráfica utilizada será 
o Blender, um software gratuito de altíssima qualidade, além de contar com uma 
infinidade de Plugins para otimizar ainda mais suas funções.
 

ESQUEMA DE ENCRIPTAÇÃO TOTALMENTE 
HOMOMÓrFiCa

LUCAS HENRIQUE SANTOS DO CARMO
BRUNO MARQUES DOS SANTOS
 Craig Gentry propôs em 2009 uma solução ao problema à construção de 
homomorfismos secretos para a proteção de informações sigilosas. Esta propos-
ta fez com que as pesquisas sobre o assunto se tornassem mais eficientes e co-
nhecidas pelo mundo. O que pretendemos nesta pesquisa é ingressar nesta área 
com objetivo de desenvolver formas de encriptação baseados no esquema de 
encriptação totalmente homomórfica. O estudo se trata de uma área de pesquisa 
recente e com grande variedade de aplicações como encriptação de banco de da-
dos, disco rígido, mecanismos de busca, armazenamento de dados em nuvens, 
entre outros. Inicialmente a pesquisa terá como base levantamento de artigos 
relatando o que é criptografia totalmente homomórfica e o estudo de conceitos 
matemáticos aplicados à criptografia. Para o aperfeiçoamento dos estudos, foi 
criado parceria com outros pesquisadores de iniciação científica do Univem que 
abordam o mesmo tema.
 
PrOTÓTiPO De MOeDeirO Para MeiO De PagaMenTO 

OFF-line UTilizanDO TeCnOlOgia JaVa CarD
LUCAS ZANCO LADEIRA
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 Smart Card é um cartão que possui, resumidamente, as características 
básicas de um sistema computacional embarcado. Esse cartão apresenta memó-
ria EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory), memória 
ROM (Read-Only Memory), e memória RAM (Random Access Memory), e pro-
cessador. Este pode ser utilizado para várias funcionalidades, como armazena-
mento de dados pessoais (documentos, senhas, entre outros), processamento de 
informações e concessão de acesso a algum serviço. O foco do projeto é criar uma 
aplicação (Applet) com a capacidade de fazer transações financeiras sem o uso 
de uma conexão com a Internet. Isso poderá otimizar o processo de pagamen-
to digital e ampliar o universo de aplicações de pagamento que não dependem 
de Internet. Neste sentido, novos desafios serão criados, como a identificação do 
proprietário do cartão, criação de seção de comunicação segura para transações, 
inserção de crédito, pagamento e retirada.
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iDenTiFiCaçãO De aTriBUTOS De eVenTOS 
De rOUBO eM DenÚnCia 190 Para SiSTeMa De 

TOMaDa De DeCiSãO MiliTar
MATHEUS FERRARONI SANCHES
LEONARDO CASTRO BOTEGA
 Consciência de Situação (SAW) é um conceito chave para o processo de 
tomada de decisão militar. Identificar atributos referentes a uma determinada si-
tuação, a partir de uma denúncia ao 190, constitui no primeiro passo para a cons-
ciência situacional para determinar quais recursos devem ser designados ao aten-
dimento. . Este projeto consiste no desenvolvimento de uma metodologia para 
obtenção e classificação de informações provenientes da denúncia 190 A análise 
de denúncias em tempo real se mostra um grande desafio se considerarmos que 
as características e problemáticas de uma denúncia, se conhecidas à priori evi-
tam que recursos sejam indevidamente atribuídos. Metodologicamente, atributos 
como: endereço, objetos, vítima, autor do crime, possíveis armas e grupos são 
extraídos e classificados para que algoritmos de fusão e análise os combine para a 
construção de informações relevantes.
 
ViSUalizaçãO De DaDOS inCerTOS Para a MelHOria 

Da COnSCiÊnCia SiTUaCiOnal eM SiSTeMaS De 
CHaMaDaS De eMergÊnCia

NATÁLIA PEREIRA DE OLIVEIRA
LEONARDO CASTRO BOTEGA
 Consciência de Situação (SAW) é um conceito chave para o processo de 
tomada de decisão. No domínio de tomadas de decisões baseadas em situações 
de emergências, como as chamadas ao 190, a representação visual da informação 
pode enriquecer o processo e facilitar o entendimento situacional do operador 
do sistema. Ao mesmo tempo criar as visualizações para o processo de tomada 
de decisão é um grande desafio, quando consideradas as questões de qualidade 
associadas aos dados. Este trabalho tem por objetivo apresentar técnicas de visu-
alização para suportar a consciência situacional para a tomada de decisão em um 
cenário baseado em chamadas de emergência com limitações de qualidade. In-
terfaces e visualizações para suportar SAW são apresentadas e alguns resultados 
demonstram que o uso de glifos e transparência nas visualizações de incertezas 
tornaram a situação mais intuitiva de ser identificada e monitorada, conduzindo 
a uma melhor SAW e a melhor tomada de decisão.
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CriPTOgraFia HOMOMOrFiCa
OCTÁVIO DA MOTTA
BRUNO MARQUES DOS SANTOS
 Com objetivo de implementar e melhorar a geração de chaves para en-
criptação e desencriptação a partir dos estudos sobre esquemas de criptografia 
totalmente homomórficas o trabalho visa contribuir para a área de segurança na 
transmissão e armazenamento de dados computacionais sigilosos. Mesmo sendo 
antigo o desenvolvimento e uso de técnicas para embaralhar mensagens para que 
um adversário não tome conhecimento de informações sigilosas, o estudo é rele-
vante principalmente por dois fatos. Primeiro, o número de dados pessoais que 
circulam pela internet com fins econômicos e privados crescem a cada dia exi-
gindo, também, esquemas de segurança da informação. Segundo, a criptografia 
totalmente homomórfica é um ramo de estudo relativamente novo. O trabalho se 
encontra em fase de levantamento e leitura de artigos, afim de melhor embasar-
mos nossos conceitos acadêmicos, nosso trabalho almeja atuar em um segmento 
sutil mas crucial dos atuais sistemas de segurança de informações.
 

MÓDUlO COnTrOlaDOr Para ViSãO eSTÉreO
RAFAEL ANSELMO CAVALIERI
RODOLFO BARROS CHIARAMONTE
 Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um módulo de visão 
estéreo em FPGAs (Field Programmable Gate Array) para aplicações que necessi-
tem de visão computacional. Será utilizada a câmera VmodCam em conjunto com 
a placa Nexys 3 que contém uma FPGA Spartan 6. O conjunto da câmera com a 
placa possui um custo mais baixo do que o uso de lasers ou câmeras específicas, ne-
cessários para detecção de obstáculos na robótica móvel, assim, substituir por um 
par de câmeras de visão estéreo e um módulo controlador seria mais viável. O pro-
jeto iniciou-se pelo estudo de programação de FPGAs e dos componentes da câme-
ra estéreo, pré-requisitos para testar a comunicação Câmera/FPGA/Computador 
visando armazenagem de imagens estéreo e sua reprodução, obtendo-se ao final 
um módulo controlador para algoritmos de correções e calibragem das câmeras. A 
programação em FPGA se demonstrou flexível e a câmera VmodCam é compatível 
com a placa portanto pode-se afirmar a possibilidade de êxito do projeto.
 

aPliCaTiVO SegUrO Para MeiO De PagaMenTO 
OFF-line UTilizanDO nFC e a PlaTaFOrMa anDrOiD

THAIS DE MOURA SANTOS
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 Transações comerciais utilizando cartão de crédito/débito aumentam 
significativamente a cada ano. No entanto, a dependência da conexão com a in-
ternet para processamento destas transações limita o seu uso em muitas situações 
do dia-a-dia.  Neste cenário o objetivo deste projeto é a criação de um aplicativo 

122



IV Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 

para realizar transações comerciais seguras com pagamentos off-line, utilizando 
a plataforma Android e NFC (Near Field Communication). O foco é otimizar os 
processos de pagamento digital, ampliando o campo das aplicações independen-
tes de internet. O projeto encontra-se na etapa de estudos das tecnologias envolvi-
das, definição de mecanismos de segurança adequados para a criação de sessões 
seguras para transmissão de dados e técnicas para preservação de informações.
 

inTegraçãO DO SiMUlaTiOn OF UrBan MOBiliTY 
a UM VeíCUlO TerreSTre aUTÔnOMO 

DE PEQUENO PORTE
THIAGO APARECIDO GONÇALVES DA COSTA
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 Este trabalho tem por objetivo o projeto e desenvolvimento de uma apli-
cação que integra o SUMO (Simulation of Urban Mobility) e o sistema de tomada 
de decisão Veins (Omnet++) para a criação de cenários de navegação que poderão 
ser explorados pelo protótipo de veículo terrestre não tripulado de pequeno porte, 
que será capaz de reagir conforme os comandos e configurações validadas pelo si-
mulador. A metodologia de pesquisa e desenvolvimento utilizada está dividida em 
etapas, como: pesquisa das tecnologias envolvidas no projeto; pesquisa de trabalhos 
correlatos; planejamento e desenvolvimento da aplicação que guiará o veículo; ela-
boração e desenvolvimento do veículo terrestre autônomo de pequeno porte. Como 
resultado parcial foi criado um cenário específico usando SUMO, no qual, foi expor-
tado pelo OpenStreetMap e gerado sua rede veicular pelo algoritmo “randons.py”, 
e o conhecimento obtido com os tutoriais oferecidos pelas empresas dos softwares.
 

FUSãO De DaDOS De FOnTeS HeTerOgÊneaS 
Para SiSTeMa De TOMaDa De DeCiSãO MiliTar

VALDIR AMANCIO PEREIRA JUNIOR
LEONARDO CASTRO BOTEGA
 No domínio militar, existe uma grande variedade de dados provenientes 
de diferentes fontes e de formatos e estruturas distintas tais como: imagens de 
câmeras, denúncias, dados de geolocalização e posts de rede social. Tais dados 
podem contribuir para o processo de consciência situacional (SA) e prover in-
formações para a tomada de decisão. Entretanto, tais fontes podem gerar dados 
com problemas de qualidade associados, produzindo incertezas ao operador do 
sistema. Este trabalho visa apoiar a tomada de decisão militar, utilizando técnicas 
de fusão de dados, para melhorar a qualidade dos dados e minimizar a má com-
preensão dos mesmos em denúncias reportadas à central de atendimento 190 da 
polícia militar... Utilizando as técnicas de Nearest neighbors e Apriori, busca-se 
analisar os dados temporais provindos de cada ocorrência, como o horário inicial 
e final da chamada, para relacioná-los em um denominador comum.
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CiÊnCiaS COnTÁBeiS

O USO Da TeCnOlOgia Da inFOrMaçãO Para 
COnTrOle e geSTãO De CUSTOS naS OrganizaçõeS

GUSTAVO ABIB PINTO DA SILVA
JUAREZ PEREIRA DA SILVA
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA
 No atual cenário mundial, no tocante à economia, as necessidades e a con-
corrência no mercado, cada vez mais competitivo e dinâmico, exigem das organi-
zações mudanças e transformações de forma cada vês mais rápida e precisa nos 
negócios e nas tomadas de decisões, para bater de igual por igual com seus concor-
rentes diretos e indiretos, não só nos produtos ou serviços prestados, mas, também, 
na estrutura física e sistemática. Com o objetivo de se manterem no mercado e não 
ficarem atrás de seus concorrentes, as organizações buscam diversas formas de 
gerenciamento eficaz e flexível de modo que atendam todo seu sistema adminis-
trativo, buscando, assim, um sistema tecnológico de informação que atenda toda 
as suas necessidades. Vale ressaltar, que uma das melhores formas de se manter 
competitivo, é um controle de custo bem apurado. O maior sucesso das empresas 
no mercado inovador e tecnológico está totalmente vinculado à velocidade em que 
as informações são assimiladas e pela rapidez nas tomadas de decisões.

aUDiTOria inTerna aPliCaDa eM 
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

IASMIN TEIXEIRA DA PAZ
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA
 A auditoria é uma especialização contábil voltada a testar a eficiência e 
eficácia do controle patrimonial, bem como engloba a verificação documental de 
livros e registros das empresas. O exame de auditoria está ligado à necessidade 
de confirmação, por parte dos investidores e proprietários, sobre a real situação 
econômico-financeira das empresas. Sua evolução, no Brasil, está relacionada 
com a instalação de empresas internacionais de auditoria independente. Tem 
como objetivo o exame das demonstrações contábeis, as quais não existem por si 
só, entretanto, dependem de diversos fatores internos e externos e de um fluxo 
de informações que as canalizem por meio de sistemas de controles internos, 
visando dificultar erros e fraudes. A delimitação da pesquisa será aplicada em 
pequenas e médias empresas, sendo estas as que não possuem obrigação pública 
de prestação de contas, e que elaboram demonstrações contábeis para fins gerais 
a usuários externos.
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GESTÃO DA INFORMAÇÃO: O APORTE DA INFORMAÇÃO 
COnTÁBil-FinanCeira aO PrOCeSSO DeCiSÓriO naS 

OrganizaçõeS
JUAREZ PEREIRA DA SILVA
LUIS FERNANDO CONDUTA
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA
 O ambiente empresarial está, cada vez mais, competitivo e exige da or-
ganização maior preparo para trabalhar com as situações que envolvam decisões 
assertivas em relação ao processo empresarial. Evidencia-se, ao longo desse estu-
do, a relevância da informação contábil-financeira para os gestores e para o pro-
cesso decisório. O objetivo do estudo é definir e demonstrar as características da 
informação contábil-financeira em seu aspecto gerencial, bem como analisar sua 
contribuição para o processo decisório dentro das organizações. Nesse sentido, 
foi proposto um modelo utilizando dados hipotéticos para construir e exemplifi-
car a ideia central desse estudo.

TeCnOlOgia Da inFOrMaçãO COMO FerraMenTa 
aUXiliar na geSTãO De TriBUTOS nOS 

ÂMBiTOS FeDeraiS, eSTaDUaiS e MUniCiPaiS
LUCAS COUTINHO
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA
 Para atender as demandas geradas pela fiscalização digital, as empresas 
de softwares contábeis passam a assumir um papel cada vez mais relevante neste 
contexto, uma vez que são fornecedoras de plataformas especiais que auxiliam 
o Fisco em sua cobrança tributária. Como fator central dessa questão, destaca-se 
o ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), pois, devido a 
sua incidência em praticamente todos os elos da cadeia produtiva, seu controle 
e acompanhamento se tornam essenciais para o Governo racionalizar sua gestão 
de receitas tributárias - estas tão importantes para a manutenção e gerência dos 
serviços públicos. Diante disso, a pesquisa tem como proposta analisar, sob uma 
perspectiva operacional, a contribuição dos aplicativos contábeis voltados à co-
brança dos tributos, atendo-se, principalmente, no que se refere à instituição de 
obrigações tributárias acessórias.

PlaneJaMenTO e COnTrOle OrçaMenTÁriO
LUIZ FERNANDO BATISTADA SILVA
GUSTAVO ABIB PINTO DA SILVA
MARLENE DE FATIMA CAMPOS SOUZA
 A cada dia, novos produtos são lançados no mercado, e isso se torna uma 
boa oportunidade àqueles que visam ser um bom empreendedor. Todavia, o que 
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poderia trazer excelentes retornos, poderia, também, gerar inúmeros transtornos 
e descontroles, que, muitas vezes, levariam o negócio à falência, antes mesmo de 
completar o seu primeiro ano de existência. Assim, para se fazer investimentos 
e ter a certeza de que o negócio será próspero, é imprescindível a elaboração de 
estudos e pesquisas de mercado, acerca do objeto final, e, sobretudo, elaborar, 
seguir e administrar rigorosamente um planejamento e controle orçamentário. 
É nesse momento que as informações geradas pela contabilidade devem ser uti-
lizadas, desde os levantamentos dos gastos necessários para o desenvolvimento 
de um produto, bem como estudos de compra de imobilizados, material para 
fabricação, projeção da quantidade a ser produzida e vendida, custos com mão de 
obra, estocagem, departamento jurídico, departamento fiscal, e, por fim, ter todos 
os controles financeiros da operação.

AUDITORIA CONTÁBIL NO TERCEIRO SETOR: 
a iMPOrTÂnCia Da TranSParÊnCia

PAMELA THAIS DIONISIO
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA
 A auditoria contábil é uma ferramenta que auxilia empresas, por meio de 
sua técnica, principalmente, para entidades do segmento de saúde e educação, 
nas quais a auditoria é um quesito legal para validar as demonstrações financei-
ras, para fins de prestação de contas aos órgãos certificadores. O Terceiro Setor é 
uma área que necessita muito dessa ferramenta, pois é preciso cumprir diversas 
tarefas, desde sua constituição até o cumprimento de suas obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e tributarias, obrigações acessórias e demais obrigações que en-
volvam prestações de contas aos mais diversos órgãos. Diante da importância dos 
trabalhos desenvolvidos pelo Terceiro Setor na sociedade, bem como a ferramen-
ta Auditoria, que é aplicada nas organizações sempre em busca da segurança da 
informação para gestão do setor, o presente trabalho buscará responder a questão 
de como a Auditoria Contábil contribui para gestão administrativa, legal e contá-
bil das entidades do terceiro setor em busca da transparência.
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DireiTO

TeleTraBalHO e rePerCUSSãO JUríDiCa
ALESSANDRA RENATA RASQUEL NORONHA
MARCO ANTONIO DE MACEDO MARÇAL
 O presente estudo, através da metodologia dedutiva, se valendo de dou-
trinas, jurisprudências e artigos científicos, tem por objetivo apresentar o con-
ceito da modalidade do teletrabalho e a repercussão jurídica diante da inserção 
deste novo instituto no Ordenamento Jurídico vigente, através das modificações 
na CLT. O teletrabalho trouxe para o mundo jurídico a ideia de flexibilização 
dos requisitos necessários para a caracterização do vínculo empregatício, afinal o 
trabalho é exercido através de meios telemáticos ou informatizados. São através 
destes meios que o empregador exerce o poder de subordinação com o emprega-
do. O surgimento desta modalidade de trabalho trouxe grandes mudanças para o 
ambiente empresarial, capaz inclusive de melhorar as relações de trabalho. Nesse 
aspecto, busca-se apontar ainda a problemática que envolve esta modalidade de 
trabalho a distância, bem como o posicionamento da jurisprudência acerca dos 
eventuais litígios.
 

reTrOSPeCTiVa HiSTÓriCa Da CriaçãO Da 
LEI MARIA DA PENHA: O BRASIL NO CENÁRIO DA 

SOCieDaDe inTernaCiOnal
ALINE ALBIERI FRANCISCO
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA
 O presente resumo analisa a evolução histórica dos Direitos Humanos, 
em especial do Direito da Mulher, com a colaboração da sociedade internacional. 
O estudo inicia-se apontando os documentos internacionais sobre Direitos Hu-
manos como a Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discrimina-
ção Contra a Mulher; a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher; a Con-
venção sobre o Consentimento para Casamento, Idade Mínima para Casamento 
e Registro de Casamento; o Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Político; o 
Pacto Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; Comissão conhecida por 
CSW, Pacto São José da Costa Rica, Comitê sobre a Eliminação da Discriminação 
Contra a Mulher. Além da análise desses documentos internacionais, é examina-
do o Direito brasileiro, com destaque para a Lei Maria da Penha. É possível obser-
var avanços no combate às discriminalizações, mas ainda é imprescindível mais 
investimentos em mecanismos de proteção e promoção de Direitos da Mulher.
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 a inVerSãO DO ÔnUS Da PrOVa nO CDC
AMANDA BALDO BORGES DOS REIS
ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS
 O presente trabalho tem por objetivo abordar a inversão do ônus da pro-
va no Código de Defesa do Consumidor, visando demonstrar a dinâmica do ônus 
da prova como direito básico do consumidor, analisando, assim, a previsão legal 
e os critérios utilizados para a aplicação desse direito, de modo a viabilizar ao 
consumidor o pleno acesso à justiça. O trabalho aborda ainda, o momento em 
que a inversão do ônus da prova deve ser aplicada pelo magistrado, destacando 
os posicionamentos sobre o assunto a fim de apontar quais são os entendimentos 
mais adotados pelos tribunais. A metodologia utilizada concentrou-se no método 
dedutivo, com técnica de coleta de dados bibliográficos, documentais, via internet 
e jurisprudências. Com isso, a pesquisa demonstra a importância do tema para a 
plena efetivação do acesso à justiça pelo consumidor, trazendo o momento pro-
cessual aplicado pela jurisprudência majoritária para a decretação da inversão do 
ônus da prova.
 

O SEQUESTRO DAS VERBAS PÚBLICAS
AMANDA CRISTINA FURLAN
GREGORY NICHOLAS MORAES BRAGA
FERNANDO ANTÔNIO SOARES DE SÁ JÚNIOR
 O presente trabalho teve por objetivo analisar a incidência do sequestro 
nas verbas públicas. O instituto do sequestro será aplicado em duas hipóteses 
específicas, a saber, quando houver a violação na ordem de pagamento dos pre-
catórios e quando o Poder Público não destinar verba suficiente ao pagamento 
dos precatórios para aquele ano. Tal medida possui natureza satisfatória e asse-
curatória. Será satisfatório o sequestro quando requerido pelo primeiro credor 
do Estado, pois com o deferimento da medida o mesmo deve ser o primeiro a 
receber. Já se esta medida for requerida pelos demais credores, sua natureza será 
assecuratória, afinal, estes terão somente o seu direito de receber conforme a lei 
resguarda, pois, não receberão o valor sequestrado, mas sim o primeiro da fila. 
Portanto, conclui-se que a medida é de extrema importância para garantir a efe-
tividade do pagamento aos jurisdicionados que possuem valores a receber por 
meio de precatórios e também é uma forma de sanção ao estado.
 

O PrinCíPiO Da DigniDaDe Da PeSSOa HUMana nO 
reCOnHeCiMenTO DO DanO MOral

AMANDA DANIELE PIVA MARQUES
EDINILSON DONISETE MACHADO
 O objeto da pesquisa refere-se a dignidade da pessoa humana na verifi-
cação do dano moral; tendo como objetivo afastar a possibilidade da banalização 
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do dano moral. Método: Bibliográfico, comparatístico e dedutivo. É mister a de-
monstração da relação entre a dignidade da pessoa humana tutelada pela nossa 
Constituição e o dano moral pleiteado visto que atualmente passamos pelo que 
se chama de “banalização do dano moral”, enquanto alguns, defendem a fixação 
do quantum indenizatório, outros, calcados na subjetividade do tema e nos pre-
ceitos defendidos em nossa Magna Carta condenam esta atitude. Conclui-se, que 
mesmo que esteja consolidado na doutrina e na jurisprudência a não necessidade 
de prova do dano moral, essa não exigência se dá tão somente quanto às conse-
quências do dano (dor, sofrimento, vergonha...) que são demasiadamente subjeti-
vas, assim a prova deve demonstrar se o fato danoso fere ou não a dignidade da 
vítima, demonstrado esse ferimento seria afastado qualquer tipo de banalização.
 

a SUSTenTaBiliDaDe alMeJaDa POr MeiO Da 
aPliCaçãO Da CiDaDania e Da ÉTiCa

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA
LUDMILA KELLY BRAZ MARTINS
ELIZANDRA DE SIQUEIRA
 O estudo objetiva tratar a respeito da sustentabilidade dispondo sobre 
a educação ambiental, pois se busca comprovar a satisfação do meio ambiente 
depende do conhecimento e da aplicação de uma educação eficaz e positiva. A 
sustentabilidade mundial mostra-se necessária tendo em vista que para suprir 
a satisfação, por meio do crescimento econômico e da economia, o ser humano 
vem submetendo o meio ambiente a uma exploração insuportável e insustentá-
vel, agravada a cada dia e causando-lhe um prejuízo irreparável, capaz de sub-
meter à todos a uma conduta destruidora sem se preocupar com as necessidades 
ambientais. Todo o contexto mostrará que não haveria o porquê se preocupar 
com a sustentabilidade se o homem desde o início fosse direcionado e educado a 
utilizar do meio ambiente racionalmente, tratando os recursos naturais de forma 
findáveis. Depreende-se que a cidadania e a ética são inerentes ao homem, sendo 
primordiais para salvar o meio ambiente.
 

CríTiCaS aO SUJeiTO iDeal Da TeOria Da açãO 
COMUNICATIVA: O CIDADÃO IDEAL E O CIDADÃO REAL

ANA CRISTINA LEMOS ROQUE
VALÉRIA AURELINA DA SILVA LEITE
NELSON FINOTTI SILVA
 O trabalho visa à análise crítica do sujeito ideal da Teoria da Ação Comu-
nicativa. O século XVII marcou a passagem do indivíduo da condição de súdito 
e objeto do conhecimento e da política para a condição de sujeito construtor de 
sua própria história. Com a crise da modernidade, concluiu-se que o sujeito era 
marcado pela subjetividade burguesa e determinado pelas relações econômicas, 
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situado no âmbito do individualismo. No século XX, Habermas, propõe um novo 
sujeito, não mais escravo do individualismo, nem realizado em sua condição de 
sujeito construído nas relações privadas, mas fruto das relações subjetivas, cuja 
subjetividade se origina no mundo das interações sociais mediadas pela lingua-
gem. Este sujeito é dotado de competências interativas de cunho cognitivo, lin-
güístico, moral e motivacional, que o habilita à participar do discurso prático 
no mundo da vida como nos sistemas estruturados politicamente. Em sede de 
conclusão, verifica-se que para o bom funcionamento da ordem jurídica e social 
convém pensar menos o cidadão ideal e verificar a real condição de cidadania de 
homens e mulheres vivendo num Estado Democrático que ainda precisa legiti-
mar e garantir muitos Direitos.
 
inCenTiVOS FiSCaiS e DeSenVOlViMenTO naCiOnal

ANA CRISTINA LEMOS ROQUE
MELRIAN FERREIRA DA SILVA SIMÕES
NELSON FINOTTI SILVA
 O trabalho intenta evidenciar, a exigência constitucional de regulação 
da forma como os incentivos e benefícios fiscais podem ser concedidos por meio 
de deliberação conjunta, através da realização de convênios para o válido exer-
cício da competência isentiva de ICMS dos entes da Federação, como forma 
de evitar a guerra fiscal. Analisa os meios pelos quais os agentes federados 
promovem o desenvolvimento dos seus territórios, mediante a concessão de 
incentivos fiscais e financeiros para a atração de empreendimentos produtivos, 
suportados com recursos públicos estaduais. Do ponto de vista metodológico, 
será utilizada a pesquisa documental e o método quantitativo qualitativo. Em 
sede de conclusão, os arranjos institucionais de natureza fiscal fornecem incen-
tivos para a performance governamental e tais incentivos agrupam-se tendo 
em vista, por um lado, as políticas federais de equilíbrio fiscal agregado e, por 
outro, o nível de gastos estaduais necessários à provisão distrital de bens e ser-
viços públicos, entretanto, o Poder Tributante deve resguarda o respeito das 
regras ao sistema de princípios, normas e valores constitucionais que devem 
reger a gestão pública brasileira.
 

Pena reSTriTiVa De DireiTOS e a reSSOCializaçãO 
DO COnDenaDO

ANA FLAVIA DE ANDRADE NOGUEIRA CASTILHO
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
 O presente artigo analisou a pena restritiva de direitos e sua maior pos-
sibilidade de educar e reintegrar o condenado à sociedade. Buscou-se, demons-
trar que as medidas alternativas podem ser uma das maneiras de diminuir a 
criminalização, amenizando os impactos negativos que o sistema carcerário traz 
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à sociedade, aos condenados e seus familiares. O artigo foi desenvolvido pelo 
método indutivo e construído por meio da revisão bibliográfica. Como resulta-
do, constatou-se diversos aspectos positivos no uso da pena restritiva de direitos, 
essencialmente na prestação de serviços comunitários. Os benefícios se concen-
tram principalmente à sociedade, quando os infratores exercem uma atividade 
que contribui para o desenvolvimento comunitário; na redução das reincidências 
pelos infratores, o que, consequentemente, gera uma redução da agressão à socie-
dade, além de favorecer a continuidade da estruturação familiar e a conservação 
psicológica e social do condenado.
 

a OrganizaçãO inTernaCiOnal DO TraBalHO e a 
eMenDa COnSTiTUCiOnal nº 72

ANA PAULA LEAL DE CAMARGO CESAR
MARCO ANTONIO DE MACEDO MARÇAL
 Trata-se de trabalho sobre a estrutura da Organização Internacional do 
Trabalho, bem como a recepção das normas no ordenamento brasileiro, a fim de 
se discutir sobre a Emenda Constitucional nº 72. A referida emenda, oriunda da 
Convenção 189 da Organização Internacional do trabalho, comparando-se o antes 
e o depois dela, analisando as principais mudanças bem como as que ocorrerão 
em um futuro próximo.
 

inCenTiVOS TriBUTÁriOS Para a 
PreSerVaçãO aMBienTal

ANA PAULA XAVIER
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES
 O artigo trata de medidas a serem adotadas pelo poder publico ,que atra-
vés de políticas públicas implementar uma tributação ou beneficio fiscal ambien-
tal. Aborda sobre a responsabilidade que o Estado tem em garantir aos presentes 
e a futura nação, um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é essencial 
à qualidade de vida, devendo preserva-lo e defende-lo. Destarte o tema permeia 
sobre as políticas publicas indutoras de condutas que conservem e respeitem a 
integridade ambiental, devendo o Poder Público ser o principal patrocinador de 
toda esta campanha. Ainda assim, trata das medidas tributarias que podem ser 
adotadas para que se adote boas maneira em prol do meio ambiente, a necessi-
dade da criação de uma tributação ambiental, onde prevê novos impostos que 
buscam a defesa ambiental, ou se utiliza-se dos impostos ja existentes; destarte há 
também a promulgação de benefícios fiscais em relação àqueles que agem positi-
vamente pelo meio ambiente, e que poderão ser isentos de tributação
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 analiSe zeTÉTiCa DO DireiTO alTernaTiVO
ANTONIO AUGUSTO MARTINO
EDINILSON DONISETE MACHADO
 O presente trabalho buscara apresentar o Direito Alternativo a partir dos 
Princípios e conceitos da Sociologia Jurídica, ou seja, uma analise zetética do Di-
reito Alternativo. De como a fragilidade das normas do Poder Estatal, de como 
elas não refletem a real necessidade da grande maioria da população, mas somen-
te de sua classe dominante. Tentaremos buscar meios de alterar esse prognostico 
experimentado por muitos povos, apresentando o Direito Alternativo como uma 
solução viável a tal problema. O Direito Alternativo também será exposto como 
forma de trazer equidade a sociedade, em vista de que os editos positivos aten-
dem apenas as vontades daqueles que detêm a decisão última.
 

LIBERALISMO ECONÔMICO: ESCOLA AUSTRÍACA
e a ValOrizaçãO DO HOMeM

ARNALDO YEGROS JR.
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES
 Este artigo faz reflexão quanto ao papel do homem dentro de uma eco-
nomia livre (liberalismo), tendo como norteador deste trabalho o pensamento da 
Escola Austríaca de Economia. E este referencial se dá em virtude do foco da 
escola austríaca na ação humana, exposto por Ludwig Von Mises, tendo como 
base o estudo da praxeologia, que nada mais é do que a combinação de esforços 
individuais que formam a sociedade (interpretação das atividades realizadas en-
tre os homens que compõem determinada sociedade). Para o desenvolvimento 
desta pesquisa, fora utilizado a metodologia de consulta bibliográfica em artigos, 
livros e demais meios que transmitem a linha de pensamento da escola austríaca. 
Com isso, o artigo visa contribuir para diversificação do pensamento nos meio 
acadêmicos atuais, demonstrando os benefícios de uma sociedade regida pelos 
princípios liberais de liberdade de ação e escolha e de propriedade privada dos 
meios de produção.
 

glOBalizaçãO Da eCOnOMia e SUaS inFlUÊnCiaS 
naS regraS JUríDiCaS De DireiTO inTernaCiOnal 

DO COMÉrCiO nO BraSil
BEATRIZ CASAGRANDE FORTUNATO
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA
 Este trabalho tem como objetivo mostrar a força e a eficácia da Globali-
zação da Economia frente às regras de Direito Internacional do Comércio. Sendo 
assim, o objetivo geral é mostrar o quão adstrita está à sociedade e o Direito Inter-
nacional às mutações e acontecimentos da Globalização da Economia. Para tanto 
foi realizado um estudo sobre o Direito Internacional, de modo que observando-
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se seu referencial histórico ficou comprovada a necessidade desta disciplina nas 
relações entre Estados, para explicar tal relação há as Teorias Monista e Dualista. 
Além disso, a diferenciação entre a comunidade internacional e a sociedade in-
ternacional, recorrente frente seu âmbito de atuação devido a primeira ser tida 
como uma associação de indivíduos que independe de sua escolha, fundamenta-
da no Direito Natural, enquanto a segunda, por sua vez, é uma reunião na qual, 
os que dela participam têm fins comuns, como se alicerçadas por contrato. No 
ponto de vista doutrinário, o Direito Internacional rege através de direitos, de-
veres e regras as relações entre Estados e outros sujeitos de direito internacional, 
sobretudo, é dividido em Público, que são normas e princípios entre Estados e 
nações, e Privado, no se tem o direito aplicado na relação Estado internacional 
e particular. Não obstante as distinções e divisões doutrinárias dadas ao Direito 
Internacional, estão os princípios que o norteiam como a autodeterminação dos 
povos, o pacta sunt servanda, o da não agressão, da proibição de propaganda 
e de guerra, da boa fé objetiva e o respeito a coisa julgada e outros para os Tra-
tados, Convenções, Acordos e a própria diplomacia internacional que estão su-
jeitos a Globalização e às leis de comércio. Dessa forma, é possível verificar que 
o mercado global está sujeito ao Direito Internacional, influenciou sua história, 
contribui e intensifica seu desenvolvimento. Essa pesquisa foi amparada pela 
análise bibliográfica de doutrinas, artigos, teses, dissertações e utiliza o método 
dedutivo porque dentro do estudo do Direito Internacional é verificada a influ-
ência da globalização.
 

a PrOTeçãO COnFeriDa ÀS MarCaS nO 
OrDenaMenTO JUríDiCO BraSileirO

BEATRIZ GUERRA DA CRUZ
ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS
 O empresário, para iniciar o exercício da sua atividade econômica, neces-
sita organizar todo um complexo de bens, o qual se denomina estabelecimento 
comercial, composto por bens materiais e imateriais. Diante disso, a função desse 
estudo é trabalhar com esses bens imateriais, que hoje, são objeto de uma tutela 
jurídica especifica denominada de direito de propriedade industrial. Este direito 
permite assegurar o uso exclusivo sobre uma determinada invenção, uma criação 
estética ou um sinal usado para distinguir produtos e empresas no mercado. Por 
derradeiro, o presente estudo traz uma análise sobre a Propriedade Industrial, o 
estudo abordará a proteção conferida às marcas. Na sequencia, iremos discutir 
sobre a representação não autorizada de marcas e, por conseguinte abordaremos 
a concorrência desleal, que por sinal, é um instituto novo e cujo conceito ainda 
está em formação.
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DigniDaDe Da PeSSOa HUMana e O 
eXCeSSiVO ValOr a leTra Fria Da lei

BRUNA DA SILVA BELLÉ
MÁRCIA PIKEL GOMES
 Nascido da concepção de um órgão investido do poder para resolução 
de conflitos, o Poder Judiciário é acionado diariamente, por milhares de pessoas, 
que têm seu direito ferido e buscam a tão almejada justiça. Embora os juízes se-
jam presidentes do processo e ali devam aplicar a norma ao caso concreto, muito 
há que se discutir sobre a justiça social, valor da norma e aplicação do direito. A 
grande maioria das decisões judiciais estão pautadas apenas na legalidade e não 
em fazer a justiça propriamente dita. A herança e o grande apego com o Direito 
Positivo demonstra exagero nas formalidades legais e pouca preocupação com 
os direitos humanos fundamentais que diariamente são extirpados das relações. 
Buscar a resolução da lide de maneira que se faça justiça é ponderar que em uma 
demanda onde não existe paridade das armas, cabe ao magistrado o dever de 
contrapeso em favor daquele que está em desvantagem e assim aplicar a norma 
no caso concreto. Trata-se de uma pesquisa dedutiva.
 
O CriMe De inVaSãO De DiSPOSiTiVO inFOrMÁTiCO
BRUNA DE OLIVEIRA DA SILVA GUESSO SCARMANHÃ
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
MÁRIO FURLANETO NETO
 A disseminação da rede mundial de computadores e a utilização de fer-
ramentas que possibilitam a manipulação de dados fazem com que o direito à 
intimidade do cidadão fique cada vez mais exposto, exigindo que o Direito se en-
carregue de tutelá-la. Com a criminalização da invasão de dispositivo informático 
buscou-se tutelar a liberdade individual, nos aspetos pertinentes à intimidade, 
privacidade e vida privada. Assim, por meio de revisão bibliográfica, enfrenta-se 
os conceitos de liberdade, intimidade, privacidade e vida privada para discutir a 
estrutura do crime de invasão de dispositivo informático. A análise comparativa 
do delito em tela com a legislação espanhola possibilita concluir que o legislador 
brasileiro se preocupou com a tutela das informações estanques no dispositivo 
informático e que ações como o man in the middle, cookies e sniffers permitem 
acesso à informação durante o tráfego na rede mundial de computadores, amol-
dando-se ao crime previsto no art.10 da Lei Federal nº 9.296/1996.
 

SE VOCÊ NÃO QUER A GUERRA, 
enTãO PrePare-Se Para a Paz

BRUNO BALDINOTI
CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO
 O judiciário tem enfrentado uma longa crise como pacificador social, e 
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isso se dá, em especial, pela grande quantidade de processos que estão em trami-
tação, razão pela qual, não devemos ter como única forma de solução de litígios 
e de dizer o próprio Direito, a jurisdição estatal, mas, também, meios alternativos 
de resolução de conflitos, como a autocomposição, a qual carrega consigo, a paci-
ficação inter partes e social. Desta forma, objetiva-se analisar a falência do Estado 
em solucionar litígios, além da atuação do advogado na advocacia moderna, à 
promoção desses meios alternativos de resolução de litígios e as formas autocom-
positivas, as quais se tornam indispensável para um justo e eficaz acesso à justiça. 
Neste trabalho, analisamos essa temática, através de pesquisas bibliográficas e da-
dos estatísticos, concluindo ser imprescindível o aculturamento à utilização dos 
meios autocompositivos, sendo também necessária, tendo em vista a advocacia 
moderna, a atuação do advogado.
 

LITISCONSÓRCIO: AS “NOVAS” MODALIDADES DE 
liTiSCOnSÓrCiO nO DireiTO PrOCeSSUal CiVil

BRUNO BALDINOTI
CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO
 O litisconsórcio, no campo do Direito Processual Civil, é considerado 
um tema clássico, em razão da sua expressiva construção acadêmica, no entan-
to, em razão das mutações galgadas na sociedade, há consequências nas relações 
jurídicas materiais. Em vista disso, em temas clássicos surgem, como no caso do 
Instituto do Litisconsórcio, renovadas reflexões a serem analisadas pelo proces-
sualista, as quais ainda são, pela literatura especializada, pouco estudadas. Desta 
forma, objetiva-se analisar, partindo da análise da cumulação de pedidos,própria 
e imprópria, as “novas” modalidades de litisconsórcio, quais sejam, sucessivo, 
eventual e alternativo, bem como suas consequências práticas. Neste trabalho, 
analisamos essa temática, através de pesquisa bibliográfica, concluindo, ainda 
que parcialmente, pela sua influência no campo das partes e, principalmente no 
processo como um todo, haja vista as eternas discussões acerca do embate “Efeti-
vidade X Celeridade” do processo.
 

a SegUrança JUríDiCa DOS DireiTOS reaiS 
iMOBiliÁriOS nO COnTeXTO DO SiSTeMa 

regiSTral BraSileirO
BRUNO HENRIQUE MENDES RIBEIRO
ALINE STORER
 O presente trabalho tem por objetivo analisar a segurança jurídica dos di-
reitos reais imobiliários no contexto do sistema registral brasileiro. Assim, inicia-
se com uma análise geral do conceito de propriedade, apresentando um breve 
histórico, elementos, espécies e as diferentes formas de aquisição e perda do di-
reito de propriedade. No segundo capítulo estudam-se os Cartórios de Registro 
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de Imóveis, apresentando um breve histórico, a sua importância, conceito e fina-
lidades, bem como os principais princípios que o regem. E por fim, no terceiro e 
ultimo capítulo, tratou-se da garantia jurídica do registro de imóveis, analisando 
o conflito de registros, o procedimento de dúvida, a responsabilidade civil dos 
notários e registradores, e a segurança jurídica que o registro traz para a aquisição 
de propriedade imóvel. Adotou-se o Método Dedutivo, sendo a pesquisa realiza-
da basicamente, com embasamento bibliográfico, utilizando-se principalmente de 
doutrinas e da Lei dos Registros Públicos.
 

OS FUnDaMenTOS Para a PrOTeçãO legal 
DOS DireiTOS DOS aniMaiS

CAMILA REIS HENRIQUE
DANIELA FERREIRA DIAS BATISTA
EDINILSON DONISETE MACHADO
 O objetivo da pesquisa é favorecer reflexões sobre os direitos dos ani-
mais não-humanos, abordar sua evolução histórica, com base em manifesta-
ções de pessoas de notória participação na histórica da sociedade e na legisla-
ção de proteção aos animais não-humanos no Brasil. Também, discorrer acerca 
do reconhecimento jurídico dos direitos dos animais não-humanos, bem como 
a sua fundamentação ética, filosófica e normativa, baseados na proteção do 
direito à vida como um todo. Acostumados à ideia de legitimidade da explo-
ração dos animais e da natureza, o homem tem agido muitas vezes com arbi-
trariedade, torpeza e irresponsabilidade. Será utilizado o método dedutivo, 
partindo-se de princípios certos e reconhecidos como verdadeiros de modo a 
estabelecer relações com uma segunda proposição para, a partir de raciocínio 
lógico, chegar à verdade daquilo que propõe. E, ademais, o método analítico, 
envolvendo estudo e avaliação profunda de informações disponíveis na histó-
ria e na filosofia.
 

O COnTraTO De TreSPaSSe  e a 
reSPOnSaBiliDaDe SUCeSSÓria

CAROLINA CRISTINE CAVASSINI
ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS
 O presente trabalho tem como escopo analisar a responsabilidade do 
adquirente advinda dos contratos de alienação do estabelecimento empresarial 
devedor e a limitação do alienante na realização de nova atividade empresa-
rial após a venda do estabelecimento. Para a consecução deste, utiliza-se de 
meios documentais, bibliográficos e jurisprudenciais, a fim de concretizar a 
tese apresentada, e nortear o resultado da pesquisa. Ademais, espera-se com 
esse trabalho identificar a responsabilidade do adquirente face aos passivos do 
alienante, constatar a possibilidade de atuação empresarial do adquirente após 
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a alienação do estabelecimento empresarial, identificar e afirmar se há inconsti-
tucionalidade na legislação empresarial do Trespasse, bem como, explanar so-
bre a possibilidade de direito de regresso do adquirente, no caso de satisfação 
do passivo do alienante.
 

DireiTO De MODa
CAROLINE ARNALDO PRETO
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR
 É um segmento ainda incipiente, direcionado à proteção dos agentes da 
indústria da moda. Os conflitos jurídicos e a demanda crescente de empresas des-
se mercado abrange a proteção do desenho industrial, direito de imagem, contra-
fação, concorrência desleal e casos envolvendo trabalho escravo. Há uma linha 
tênue entre cópia e inspiração, o que implica cópias não autorizadas e a falta de 
regulamento gera duvida quanto aos instrumentos jurídicos adotados. Diante da 
escassez doutrinária e jurisprudencial, a busca pela tutela das criações faz atu-
antes se especializarem cada vez mais. A pesquisa possibilitará soluções para os 
conflitos, aprofundando nos assuntos distintos utilizando o método hipotético-
dedutivo e análise qualitativa dos dados. Além do mais, conta com poucos exem-
plares bibliográficos e apenas estrangeiros. A coleta de dados será a partir de 
obras da literatura jurídica e artigos relacionados ao tema e matérias encontradas 
em jornais destinados a assuntos jurídicos.
 
O DanO MOral DeCOrrenTe DO aBanDOnO aFeTiVO 

e DO aBanDOnO aFeTiVO inVerSO
CLEBER SCHINK
CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO
 O presente trabalho tem como objetivo o estudo da responsabilidade 
civil por dano moral decorrente do abandono afetivo e do abandono afetivo 
inverso, demonstrando que a negligência ao dever de cuidado e à convivência 
familiar pode prejudicar o desenvolvimento salutar de pessoas em formação, 
além de agravar doenças e ferir a dignidade dos idosos. Seguindo a tendência 
de valorização do afeto e com amparo na Constituição Federal, no Código Civil, 
no ECA, no Estatuto do idoso, na lei de alienação parental, além de análise dou-
trinária e jurisprudencial, analisaremos os princípios constitucionais, o afeto, 
a responsabilidade civil, o abandono afetivo e o abandono afetivo inverso, de-
monstrando que o abandono afetivo gera indenização por dano moral. Demons-
traremos, também, que é cabível o reconhecimento do dano moral decorrente 
do abandono afetivo inverso.

137



IV Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 

 INCAPACIDADE BIOPSICOSSOCIAL: INTERPRETAÇÃO EM 
COnSOnÂnCia COM a DigniDaDe Da 

PeSSOa HUMana e OS FinS SOCiaiS Da lei
DANIELE PARMEGIANE
MARÍLIA VERÔNICA MIGUEL
 A dignidade se revela como um valor inerente a todo ser humano que o 
faz merecedor de respeito perante toda a coletividade. Desta forma, a Constituição 
Federal de 1988 instituiu a dignidade como fundamento da República Federativa 
do Brasil em seu artigo 1º, inciso III e determinou como um dever do Estado e de 
toda a sociedade promover um mínimo existencial para o cidadão que se encontra 
incapacitado de prover seu sustento, visando garantir a efetivação dos direitos 
fundamentais. A temática central do presente trabalho é analisar o tratamento 
do requisito incapacidade laborativa no direito previdenciário na perspectiva do 
princípio da dignidade da pessoa humana e seus fins sociais, tendo como meto-
dologia utilizada a técnica hipotética dedutiva com estudo bibliográfico e análise 
jurisprudencial.
 
O DireiTO COMO inSTrUMenTO Para O alCanCe DO 

PerDãO e CUra DO TraUMa COleTiVO CaUSaDO Pela 
DiTaDUra nO BraSil

DANILO SERÓDIO DE OLIVEIRA
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO
 A palavra “trauma” pode ser definida como “acontecimento na vida do 
sujeito que se define pela sua intensidade, pela incapacidade do sujeito em reagir 
a ele de modo adequado, pelo transtorno e pelos efeitos patogênicos duradouros 
que provoca, entre eles, medo, confusão e insegurança”. Partindo deste conceito e 
dos escritos dos renomados psicanalistas Freud e Jung, chegamos à conclusão de 
que a sociedade brasileira encontra-se traumatizada devido ao regime militar que 
vigorou entre 1964 e 1985, trauma este que lança-nos ao medo, confusão e inse-
gurança. Seguindo ainda a corrente freudiana e do filósofo Paul Ricoeur acredita-
mos que a melhor maneira de superar o trauma é relembrando, de modo razoável 
e racional, o evento traumático e dele tirar lições para não incorrer no mesmo erro. 
No caso do Brasil este processo esbarra na Lei da Anistia, e eis a importância do 
Direito para a superação do trauma coletivo causado pelo regime de exceção, em 
semelhança com o trabalho feito na África do Sul.
 
OS NOVOS RISCOS DA SOCIEDADE MODERNA: O VÍRUS 

inFOrMÁTiCO e O DireiTO Penal
EDUARDA GELÁS LOURENÇO DOS SANTOS
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
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 O Direito tem como sua principal função manter o controle e a harmonia 
do convívio social. Contudo, a rápida evolução da sociedade e suas inovações tec-
nológicas trouxeram consigo novos conflitos que afrontam e ameaçam os direitos 
fundamentais do homem. A ameaça que tais situações representam ao homem 
torna necessária uma adaptação do Direito Penal, a fim de coibir sua incidência 
devido a força coercitiva que esse ramo jurídico possui. A proposta desta pesqui-
sa resume-se em conhecer os novos riscos decorrentes da evolução tecnológica a 
bens jurídicos e analisar até que ponto tais riscos justificam ou servem de alegação 
para uma expansão da atuação do Direito Penal, em especial nos casos relaciona-
dos à criação e disseminação de vírus por meio da Internet. Com o propósito de 
verificar se existe a real necessidade da aplicação do Direito Penal para coibir a 
disseminação dos vírus informáticos, analisando os benefícios ou malefícios ad-
vindos da intervenção desse ramo jurídico.
 

eSTaTUTO DO TOrCeDOr e CÓDigO De DeFeSa DO 
CONSUMIDOR: EQUIPARANDO TORCIDAS 

OrganizaDaS a aSSOCiaçãO De COnSUMiDOreS
ÉRICA DE ANDRADE LORCA
LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES
 O presente artigo visa estreitar as relações acima citadas, estabelecendo 
um ponto de partida para a efetivação do cumprimento dos deveres fornecedor/
consumidor nos eventos desportivos, em específico os futebolísticos, principal-
mente com uma nova função vislumbrada para as torcidas organizadas, equi-
parando-as a associação de consumidores. Eis que surge o Estatuto do Torcedor 
para efetivar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ou melhor, vin-
cula a obrigação presente no Código para que os direitos dos torcedores sejam 
entendidos por fim como realmente direitos de consumidores de uma prestação 
de serviço, consumidores de um evento esportivo. Assim, busca-se através deste 
artigo, a equiparação das torcidas organizadas a associação de consumidores, ba-
seados nos estatutos constitutivos das torcidas, no Código Civil e no Código de 
Defesa do Consumidor.
 

a alTeraBiliDaDe DO regiMe De SeParaçãO 
OBrigaTÓria nO CaSaMenTO DOS inCaPazeS

FERNANDA PREVIATTO ANTUNES
BEATRIZ SILVA UREL
MEIRE CRISTINA QUEIROZ
 O presente trabalho, por meio da pesquisa bibliográfica, analisa a doutri-
na, a legislação e os princípios constitucionais, buscando uma solução para aque-
les que, por conta da menoridade e da falta de consentimento dos pais, casam-se 
dependendo de suprimento judicial e, obrigatoriamente, contraem o regime de 
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separação de bens, não podendo alterá-lo mesmo quando ambos os cônjuges atin-
gem a maioridade civil, ou se emancipam através do casamento. Como proposta 
inicial de solução tem-se que a norma inserida no art. 1641, III, do Código Civil 
apresenta-se inconstitucional por não respeitar os princípios da dignidade da pes-
soa humana e da igualdade jurídica, sendo também um paradoxo com os princí-
pios que regem o regime de bens, sobretudo o princípio da livre estipulação.
 

AS CONSEQUÊNCIAS DA PERDA DE UMA CHANCE NO 
PrOCeSSO CiVil

FERNANDA PREVIATTO ANTUNES
VINICIUS ROBERTO PRIOLI DE SOUZA
O presente artigo refere-se a um plano de investigação cientifica, com a utilização 
da pesquisa bibliográfica acerca da perda de uma chance no processo civil. Pre-
tende-se investigar os erros dos advogados no processo, como a perda do prazo 
para a prática de atos, gerando a preclusão e assim a extinção sem a resolução do 
mérito. O processo é essencial para a jurisdição e o respeito aos prazos é funda-
mental para a continuidade do mesmo. Caso este seja extinto sem a resolução do 
mérito, por culpa do advogado, prejudicando o cliente, o profissional deverá ser 
responsabilizado. Assim, surge a perda de uma chance no processo civil e a possi-
bilidade de uma ação de reparação de danos em decorrência da responsabilidade 
civil do advogado. O cliente deverá demonstrar a perda da possibilidade de al-
cançar o sucesso no processo, não sendo qualquer erro considerado como a perda 
de uma chance processual, seguindo entendimento recente do STJ.
 

EDUCAÇÃO JURÍDICA E FRATERNIDADE: 
POr UMa CUlTUra JUríDiCa FraTerna

FERNANDO HENRIQUE DA SILVA HORITA
RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES
 Partindo de investigações realizadas no âmbito da linha de pesquisa 
“Construção do Saber Jurídico”, do Programa de Pós-graduação em Direito do 
UNIVEM e relacionada ao Grupo de Pesquisa GEP – Grupos de Estudos e Pes-
quisas – Direito e Fraternidade e ENJUR – Reflexões sobre o Ensino Jurídico Bra-
sileiro, o presente projeto tem como objetivo precípuo demonstrar, por meio da 
educação jurídica, a possibilidade de construção de uma nova cultura jurídica. 
Para tanto, se observa uma nova hipótese de análise da educação do Direito. Com 
base na interdisciplinaridade, o percurso teórico proposto para o projeto será ela-
borado sob o método hipotético-dedutivo, com realização de pesquisa qualitati-
va, e a técnica, como pesquisa bibliográfica e documental. Pretende-se verificar 
que a educação jurídica, combinada à aplicabilidade da perspectiva de Direito e 
Fraternidade, implica novas formas de atuação dos construtores do direito, oca-
sionando a formação de uma cultura jurídica fraterna.
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 a iMPreSCriTiBiliDaDe DO reSSarCiMenTO 
aO erÁriO DeCOrrenTe De aTOS De iMPrOBiDaDe 

aDMiniSTraTiVa
FRANCIELLE BUENO ARAUJO
RENATO BERNARDI
 Observa-se a relevância do tema abordado, que anseia por soluções que 
vão ao encontro da crise ética, a qual assola a Administração Pública, já que as 
condutas desprovidas de probidade e moralidade administrativa tornaram-se 
comuns. Porém, deve-se combatê-las por meio da observância dos princípios 
constitucionais administrativos e de instrumentos adequados como a ação de 
improbidade administrativa. Nota-se que há uma questão polêmica, ou seja, um 
problema: As ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis? Trata-se de 
uma discussão sem entendimento singular dos juristas. Há, pois, um conflito de 
princípios, quais sejam, a supremacia do interesse público e a segurança jurídi-
ca. Portanto, conclui-se que o legislador buscou proteger o Patrimônio Público 
em defesa da coletividade, almejando-se, em última análise, preservar o erário. 
Assim, tem-se que o interesse público é a finalidade do Estado e a função deste é 
atingir o bem comum, conforme o artigo 37, §5º da Constituição Federal.
 

O CaSO “CHaMPinHa” À lUz DO DireiTO
Penal DO iniMigO

GABRIELA GIOVANA SILVA CARDOSO
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO
 Essa pesquisa tem por objetivo geral buscar o aprofundamento no estu-
do do Direito Penal do Inimigo sustentada por Jakobs desde 1985 e sua presente 
atuação em casos nacionais, analisando especialmente o caso “Champinha”, que 
praticou crimes de grande repercussão nacional, partindo da hipótese de que o 
mesmo apresenta várias manifestações desta teoria. O chamado caso “Champi-
nha” pode ser considerado um caso importante para análise da temática que des-
tacamos neste projeto, em virtude tanto da sua repercussão nacional quanto das 
suas características emblemáticas da relação entre o ordenamento jurídico brasi-
leiro, considerando especialmente os princípios constitucionais da Constituição 
de 1988, e a teoria do Direito Penal do Inimigo. Seu estudo à luz da referida teoria 
permitirá uma melhor análise da relação entre princípios e prática penal na atual 
realidade jurídica brasileira.
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aS COnCePçõeS De DigniDaDe naS PrOPOSTaS
Para regUlaMenTaçãO DaS relaçõeS enTre 

SereS HUManOS e aniMaiS
GIOVANA B. POKER
EDINILSON DONISETE MACHADO
 A presente pesquisa pretende analisar as concepções de dignidade que 
sustentam as propostas de regulamentação da relação entre seres humanos e 
animais, defendidas por Organizações Não Governamentais, políticos e demais 
pessoas da sociedade civil, por meio do exame dos pressupostos ético-morais 
apresentadas por cada uma delas. A pesquisa vem sendo feita mediante a busca, 
seleção e leitura de materiais escritos por defensores das correntes bem-estarista, 
aboliconista e utilitarista. Esta é a maneira pela qual as propostas de regulação 
podem ser classificadas, em conformidade com a concepção de dignidade nas 
quais se baseiam. A partir desta análise de cada corrente, busca-se demonstrar as 
práticas moralmente aceitáveis em cada uma delas, visando identificar qual seria 
o meio necessário para incluir os animais dentro da esfera de proteção do princí-
pio da dignidade.
 

HerMenÊUTiCa DOS PreCeDenTeS JUDiCiaiS COMO 
FOrMa De DeliMiTar a MOlDUra SeMÂnTiCa DOS 

PrinCíPiOS COnSTiTUCiOnaiS
GIOVANE MORAES PORTO
NELSON FINOTTI SILVA
 A presente pesquisa tem como escopo a análise da hermenêutica, dos 
precedentes judiciais e dos princípios constitucionais, para verificar se é possível 
– com base no conceito semântico de norma e no giro linguístico – determinar o 
significado destes princípios e limitar o seu quadro interpretativo por meio de 
um processo de refinamento exercido pela experiência jurídica, que passa a ter 
um caráter vinculante devido à “ratio decidendi” dos casos decididos pelo Po-
der Judiciário, pois a cada novo problema jurídico o julgador terá que levar em 
consideração os casos semelhantes que foram decididos, evitando que os princí-
pios sejam utilizados como “álibis persuasivos”. Conclui-se, portanto, que este 
processo de refinamento implica em uma maior segurança jurídica em razão de 
uma uniformização na interpretação de casos semelhantes, concretizando, desta 
forma, a justiça formal. Está sendo utilizada a pesquisa bibliográfica, constituída 
de material já publicado como artigos científicos e livros.
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ESTAÇÃO CARANDIRU: UMA VISÃO CRÍTICA ENTRE O 
CUMPriMenTO Da Pena real e O iDeal

GISLAINE PINHEIRO
MÁRIO FURLANETO NETO
 O atual sistema prisional brasileiro enfrenta sérios problemas, dentre os 
quais super lotação e insalubridade. Tais imbróglios ferem os princípios consti-
tucionais, em especial, a Dignidade Humana. Visando otimizar e humanizar tal 
sistema, a Lei nº 7.210/1984 (LEP) prevê garantias e deveres do recluso, porém, 
em vigor há 30 anos, ainda não foi plenamente aplicada, de forma que existem 
divergências entre o direito positivado e a realidade vivenciada pelo preso. Me-
diante revisão bibliográfica, legislativa e jurisprudencial, visando compreender 
aludidas inconsistências, emprega-se a obra literária Estação Carandiru, de Drau-
zio Varella, como base para estabelecer os desacordos entre a realidade da prisão 
e os direitos e deveres do recluso previstos na LEP. A pesquisa revelou que além 
de superlotação há problemas de: saúde, assistência judiciária até mesmo a falta 
de mantimentos, como comprovado no livro, assim, é necessário sanar esses reve-
ses para que a LEP tenha aplicabilidade e eficácia.
 

TraBalHO eSCraVO rUral COnTeMPOrÂneO 
e a DigniDaDe Da PeSSOa HUMana

GISLÉIA FERNANDES DE SENA
RICARDO PINHA ALONSO
 O presente projeto de pesquisa tem por finalidade analisar a importância 
da proteção social do trabalhador diante da prática do trabalho escravo contem-
porâneo no meio rural, como consequente afronta ao princípio basilar dos direitos 
fundamentais. Busca-se demonstrar que, as conquistas obtidas ao longo do tem-
po, necessitam abandonar os livros de história e materializar-se na vida atual e 
real, já que a Constituição Federal Brasileira idealizou progresso social e melhores 
condições de vida ao homem, no intuito alcançar, mediante seu trabalho, recursos 
indispensáveis para desfrutar uma vida com dignidade. Indagam-se as razões da 
dificuldade do Estado em abandonar de uma vez por todas, a clandestinidade 
marcada pelo desrespeito aos direitos humanos por intermédio da prática do tra-
balho considerado indigno, já que tal situação deve ser rotulada como inconsti-
tucional, afrontando a própria democracia. Indaga-se ainda, se há realmente pro-
blemas com a conceituação do tema, e se os constantes debates sobre sua falta de 
clareza possuem fundamento. Examinaremos por fim, questões políticas, sociais 
e econômicas, bem como as principais questões ligadas a tarefa imposta por meio 
das normas disciplinadoras do trabalho proposta pela Organização Internacional 
do Trabalho no intuito de impedira violação a Norma Fundamental a dignidade 
da pessoa humana e consequentemente enfrentar os obstáculos que impedem a 
instauração efetiva do Estado Democrático de Direito.
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 aS inOVaçõeS PrOCeSSUaiS CiViS SOB 
a lUz PrinCiPiOlÓgiCa

GREGORY NICHOLAS MORAES BRAGA
AMANDA CRISTINA FURLAN
LENISE ANTUNES DIAS
 O presente trabalho teve por objetivo estudar as inovações processuais 
civis e os princípios que as fundamentaram. A principal e mais recente inovação 
é o novo Código de Processo Civil, que se encontra com a presidente para sanção 
ou veto. O novo Código vem pautado na conciliação, na solução rápida e eficaz 
dos conflitos, bem como na instrumentalidade das formas processuais. Entre os 
principais princípios estão o da celeridade e efetividade, que visam garantir um 
processo realmente efetivo e célere; o princípio da dignidade da pessoa humana, 
onde o processo deve respeitar a dignidade do jurisdicionado, de modo a não 
existir demoras injustificadas; e o princípio da instrumentalidade das formas, que 
permitem ao magistrado aplicar diversas técnicas processuais, desde que atinjam 
a sua finalidade. Portanto, é possível concluir que o legislador está buscando um 
processo mais digno, célere e eficaz, dando um enfoque principal na conciliação 
como forma de dirimir os conflitos.
 

TUTELA DE EVIDÊNCIA: GARANTIA 
DOS DireiTOS TraBalHiSTaS

GUILHERME DOMINGOS DE LUCA
ANTONIO CARLOS FERREIRA DO AMARAL
LAFAYETTE POZZOLI
 A tutela de evidência é um meio de resguardar os Direitos incontroversos 
numa eventual demanda. Essa técnica origina-se no artigo 273, §6º, do CPC, e 
que possibilita uma melhor distribuição temporal e processual até mesmo diante 
das partes, podendo o Autor se valer antecipadamente dos efeitos da tutela em 
relação aos pedidos que se mostram incontroversos. Trata-se de um avanço da 
necessidade social diante do formalismo jurídico processual, já que não se justi-
fica fazer o Autor esperar o final do processo de conhecimento para gozar de um 
direito que de plano já se mostra devido, e que com o lapso temporal pode ser 
desfeito pela parte passiva da ação, justamente com a intenção de não satisfazer 
a obrigação imposta por sentença. Difere da Tutela Antecipada por não exigir o 
requisito urgência. Ela visa a inibição da postura do réu, que muitas vezes se vale 
do princípio do contraditório, com a intenção de protelar os resultados da deman-
da. A pesquisa se fundamentou no método dedutivo.
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BRASIL: UM CONTRASTE ECONÔMICO E SOCIAL
GUSTAVO PIRENETTI DOS SANTOS
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES
 O art. 3° da Carta Magna delineia como objetivo fundamental da Repú-
blica Federativa do Brasil a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades 
sociais e regionais, promovendo o bem estar de todos para construir uma socie-
dade livre, justa e solidária. Todavia, a realidade encontrada no Brasil é desseme-
lhante à proposta pela Constituição Federal. A pesquisa tem como objetivo princi-
pal identificar os fatores que influenciam e resultam no ostracismo constitucional 
tracejado no artigo 3º, bem como compreender os elementos que agravam a desi-
gualdade. Em vista disso, apresentar-se-á os indicadores econômicos brasileiros, 
comparando com os países desenvolvidos e fazendo um cotejo com os objetivos 
da República Federativa do Brasil. Tal pesquisa se faz premente para aqueles que 
atuam na área jurídica, porquanto trará indicadores precisos que poderão contri-
buir para realização de normas aptas à promoção de uma sociedade segundo o 
molde proposto na constituição.
 

aBOrDageM HiSTÓriCa DO DireiTO 
aMBienTal – Da COnVençãO De eSTOCOlMO 

AO PROTOCOLO DE QUIOTO
HELIANA MARIA CASSETTARI POLETTO
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA
 O tema sobre Mudanças Climáticas é de grande importância no mundo 
atual. O ser humano é o principal ator nas transformações do ambiente natural e 
promove alterações climáticas, geográficas e topográficas além de necessitar para 
sua sobrevivência de recursos retirados deste mesmo ambiente. As ações realiza-
das em qualquer parte do planeta podem afetar outras regiões com grandes catás-
trofes e fenômenos climáticos extremos, necessitando de discussões e atitudes dos 
países de forma harmônica e global, com projetos e atitudes de interesse de todo 
o planeta, justificando desta forma, pesquisas que procurem entender melhor a 
relação do homem com seu habitat. O objetivo geral do trabalho é buscar uma 
retrospectiva histórica dos fatos e dos tratados internacionais que visam sobre o 
Direito Ambiental, a fim de analisar os movimentos da sociedade internacional 
diante das transformações climáticas, e também as conseqüências dessas transfor-
mações no ordenamento jurídico dos países, desde a Convenção de Estocolmo ao 
Protocolo de Quioto.
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O eXerCíCiO Da FUnçãO SOCial DO DireiTO 
COMO MeiO De alCançar a JUSTiça aOS 

grUPOS MinOriTÁriOS
JASMINE REGINE DA SILVA
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO
 O trabalho analisa a omissão do legislativo brasileiro, em especial no âm-
bito federal, referente à positivação dos direitos dos grupos minoritários, e apre-
senta a atuação do poder judiciário como solução saneadora dessa situação de 
inércia.
 

UMa anÁliSe DO FenÔMenO CHinÊS nO 
MerCaDO BraSileirO À lUz DO PrinCíPiO Da 

SOBerania eCOnÔMiCa
JÉSSICA CABRERA REIS
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES
 A China tem crescido economicamente em proporções exorbitantes, ain-
da que nos últimos anos os índices tenham sido mais baixos. O seu expansionis-
mo afeta todos os mercados com os quais estreita relações, dentre os quais está o 
mercado brasileiro. Ocorre que a entrada de produtos chineses no mercado nacio-
nal tem trazido implicações substanciais, por exemplo, a demissão em massa de 
trabalhadores devido ao baixo poder de competitividade das empresas brasileiras 
do ramo de fabricação de calçados, o que ocorreu na cidade de Jau, interior do es-
tado de São Paulo. Diante deste cenário, portanto, resta-nos averiguar se existem 
mecanismos jurídicos a fim de proteger as empresas brasileiras, contudo, não sem 
antes verificarmos se é necessária tal proteção. A análise suscitada enfrentará o 
Princípio da Soberania Econômica.
 

FaMília e SOCieDaDe COMO CO-reSPOnSÁVeiS 
À SegUriDaDe DOS DireiTOS DO iDOSO

JÉSSICA DE OLIVEIRA CLEMENTE
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES
 Envelhecer é o resultado dinâmico de um processo global de uma vida 
durante a qual o individuo se modifica incessantemente. Dessa forma,o estudo 
trata o conceito de envelhecer como processo natural e identifica as ações da fa-
mília e da sociedade em prol do idoso Assim,o objetivo principal é identificar 
os aspectos que tem como propósito garantir a seguridade do idoso no âmbito 
familiar e social.Pesquisas mostram que concepções ligadas à família tem caráter 
cívico e de formação de prole desde os primórdios.Como objeto de estudo tem-se 
a entidade Associação Casa do Caminho sediada na cidade de Marília.Nesse caso 
aplicou-se um questionário para conhecer a situação dos idosos assistidos e iden-
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tificar as ações desenvolvidas pela entidade e que contempla a Constituição de 
1988 em suas especificações e regras,destinado a regular os direitos assegurados 
as pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos.
 
a lei aPliCÁVel aOS COnTraTOS inTernaCiOnaiS De 

TranSFerÊnCia De TeCnOlOgia nO BraSil
JESSICA ZANCO LADEIRA
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA
 Nos dias de hoje, com o desenvolvimento da tecnologia e crescimento das 
relações comerciais entre Estados, faz-se necessário um estudo mais aprofundado 
e minucioso dos contratos internacionais, principalmente os que tratam da trans-
ferência de tecnologia entre empresas privadas e países. Deste modo, os contratos 
internacionais de transferência de tecnologia sofrem a incidência de dois ou mais 
ordenamentos jurídicos. Nesse sentido, ante o Princípio da Autonomia da Vonta-
de, o mais determinante dentro do conjunto de princípios que norteia os contra-
tos, as partes podem, segundo o que for considerado mais benéfico para o negócio 
jurídico, eleger como legislação orientadora do contrato e reguladora de eventual 
conflito a ser resolvido por tribunais arbitrais o sistema jurídico indicado pelos 
elementos de conexão ou aquele que mais se amolde às exigências contratuais ou, 
ainda, a lex mercatoria, isto é, o direito costumeiro comercial internacional.
 

inVaSãO De DiSPOSiTiVO inFOrMÁTiCO
JOSÉ GUILHERME HAUY
MÁRIO FURLANETO NETO
 Trata-se de pesquisa científica voltada à análise do tipo penal previsto no 
art. 154-A do Código Penal, o qual criminaliza o ato de invadir dispositivo infor-
mático. Por meio de uma revisão bibliográfica e legislativa, tem-se por objetivo 
verificar a estrutura do aludido tipo penal, analisando a efetividade da norma 
quanto à tutela do bem jurídico, pontuando situações lacunosas, que mitigam 
a aplicação do art. 154-A, em face de certas condutas consideradas graves. Con-
cluiu-se que o tipo penal pode ser adequado para melhor atender à pretensão do 
legislador, o qual se preocupa em proteger não apenas a privacidade, mas tam-
bém a liberdade do proprietário de um dispositivo informático.
 

DireiTO inTernaCiOnal e DireiTOS HUManOS 
eM PaíSeS DO OrienTe MÉDiO

KELLY CHRISTINE DOS SANTOS
CARLOS RICARDO FRACASSO
 Este estudo traz como tema os direitos fundamentais em países do orien-
te médio, a atuação do direito internacional em uma corrente discussão sobre o 
surgimento do movimento internacional dos Direitos Humanos e sua posterior 
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materialização jurídica. A Declaração tem validez universal, mas sua aplicabili-
dade é restrita em países do Oriente Médio. O sistema de proteção aos direitos 
humanos é ineficaz, em função em virtude das normas vigentes em cada país. Na 
faixa de Gaza, bem como em outros países, existe a falta de Direitos vigentes. A 
problemática não se resume apenas a reparação de direitos, mas à sua própria o 
preservação. Os novos desafios da Comunidade Internacional não encontram res-
posta nos tradicionais sistemas de solução de controvérsias; a função meramente 
“reparadora” dos órgãos jurisdicionais internacionais não responde a questões 
que exigem medidas imediatas e eficazes para a efetiva proteção da Comunidade. 
Com o desafio de encontrar uma possível solução Jurisdicional.
 
FOME E DIREITO: UMA ANÁLISE A LUZ DAS GARANTIAS 

FUnDaMenTaiS
LARISSA BITENCOURT C.CAVALHEIRO
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO
 Este trabalho visa analisar a evolução da fome ao longo do tempo em 
questão mundial e suas consequências ainda existentes para a população brasilei-
ra. O direito à alimentação é um direito “novo”, que teve promulgação da emen-
da constitucional 64, que inclui a alimentação entre os direitos sociais fixados no 
artigo 6º da Constituição Federal. A análise deste assunto é feita, por exemplo, na 
seguinte indagação: Como o Brasil, um país tão rico em recursos naturais, produ-
tor mais do que o dobro de calorias necessárias para as atividades inerentes ao 
corpo humano, têm pessoas carentes de alimentos? Este artigo irá abordar prin-
cipalmente quais as garantias que o Poder Público oferece para a concretização 
das Ações Políticas de combate a fome e suas consequências. Trata-se de assunto 
que não atrai a atenção da mídia, mas que no passado se dizia que o problema de 
maior urgência da humanidade não era a guerra, nem o comunismo, nem o custo 
de vida, e sim o problema da fome.
 

aTriBUiçõeS DO PODer PÚBliCO eM DeFeSa 
DOS inTereSSeS inDígenaS

LAURA ROSEMAR CANDIANA SALGADO TONINI
ALEXANDRE SORMANI
 O trabalho a ser apresentado tem por escopo compreender a extensão do 
campo de atuação do Poder Público no que diz respeito à proteção jurídica con-
cedida aos povos indígenas, com o intuito de clarear possíveis dúvidas a respeito 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento jurídico vigente. A 
metodologia utilizada, de acordo com os procedimentos técnicos, foi a modali-
dade de pesquisa bibliográfica, por meio da qual foram analisadas as referên-
cias existentes sobre a temática. A partir da análise dos dados e interpretação do 
conteúdo legislativo e doutrinário, concluiu-se que o Poder Público deixou de 
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ser inerte em relação à tutela aos povos indígenas e passou a dedicar-lhes signi-
ficativa atenção. Para tanto, fragmentou as funções consideradas fundamentais 
que necessitam ser exercidas entre diversos setores da Administração Pública, 
visando proporcionar a defesa efetiva dos interesses e direitos dos índios.
 
O PrinCíPiO Da igUalDaDe e O SiSTeMa De COTaS nO 

enSinO SUPeriOr BraSileirO
LETÍCIA CARLI MARIOTI
VIVIANNE RIGOLDI
 Este trabalho apresenta um breve estudo sobre o Princípio da Igualdade, 
em seu aspecto formal e material, políticas de ações afirmativas e sistema de cotas 
em Universidades. Serão abordadas as políticas de ações afirmativas na moda-
lidade de cotas, sociais e raciais, para ingresso no ensino superior. O presente 
estudo tem o objetivo de analisar a constitucionalidade das cotas e porque elas se 
justificam no Brasil. A metodologia utilizada foi de revisão bibliográfica, com pes-
quisa em livros e artigos sobre o tema. Em síntese, as cotas em Universidades se 
justificam frente as desigualdades sociais existentes no Brasil, como efetivação da 
igualdade de oportunidades. Já as cotas raciais se justificam, não como compen-
sação pela escravidão, e sim pela desigualdade social que deixou como herança.
 

DanO MOral
LETÍCIA MARIA GRATON
LUIS VIEIRA CARLOS JUNIOR
 O dano a ser aludido é aquele que não traz como consequência o prejuízo 
econômico, mas o que atinge a integridade psíquica do indivíduo. Tratando-se, 
portanto, de um alto grau de subjetividade, faz-se necessária uma complexa aná-
lise do caso concreto para que possa ser encontrada a caracterização de tal moda-
lidade de dano. A subjetividade é ainda mais aprofundada quando versa o quan-
tum indenizatório a ser pago à vítima, visto que sua fixação é um procedimento 
exclusivo do arbítrio judicial, pois inexiste um parâmetro objetivo estabelecido 
em lei. Várias questões pertinentes ao dano moral ainda não estão pacificadas, 
ressaltando-se que tal matéria só passou a ser direito positivado há pouco tempo. 
Abordaremos também sua evolução histórica, os entendimentos de estudiosos e 
os proferidos pelos Tribunais a respeito, para chegar ao possível embasamento 
das decisões atuais dos órgãos jurisdicionais.
 

aSPeCTOS POlÊMiCOS DO iCMS nO e-COMMerCe
LETÍCIA ROBERTA DA SILVA
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES
 Com o avanço tecnológico, aumentou-se também a comercialização por 
meio eletrônico, que no Brasil é conhecido como E-commerce. Este mecanismo 
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ocasionou várias discussões na área do Direito. Visando dirimir alguns pontos 
dessa discussão, o Protocolo 21 instituído pelo Conselho Nacional de Política 
Fazendária – Confaz, teve como objetivo esclarecer e estabelecer alguns pontos 
que não estavam bem definidos. Porém, seu objetivo não foi alcançado, o que 
ocasionou ainda mais dúvidas para os que se beneficiariam desse protocolo.
Esta pesquisa visa fixar alguns pontos controvertidos, bem como aproximar as 
questões levantadas no protocolo 21/2011 da discussão de Justiça Tributária, 
fornecendo subsídios para a consolidação dessa forma de tributação nesta nova 
modalidade de comércio, e o fará com embasamento nas atuais decisões dos 
Tribunais Superiores.
 

aliMenTOS graVíDiCOS e SeUS aSPeCTOS geraiS
LETÍCIA ZANOLO
CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO
 O presente trabalho, tem por objetivo estudar todo o conteúdo do insti-
tuto dos alimentos suas características sua evolução histórica, até os dias de hoje, 
e com uma preocupação em relação ao nascituro que atualmente, e tratado pela 
lei n° 11.804 tal lei dos alimentos gravídicos veio para regularizar alguns direitos 
do nascituro, e com ele veio divergências doutrinarias como por exemplo a inde-
nização do suposto pai quando da negativa da paternidade. Essa lei é aplicada ao 
caso concreto, mas sem uma prova cabal, é aplicada apenas com indícios de pa-
ternidade, sendo assim trás uma insegurança jurídica para o suposto pai. O artigo 
10 da lei trazia a possibilidade de indenização quando negada a paternidade, mas 
foi vetado com o argumento de que dificultaria o acesso a justiça para a gestante e 
prejudicaria o nascituro. Foi tratado no presente trabalho os direitos do nascituro 
e suas teorias que dizem a partir de quando eles passam a ter personalidade.
 
OS PrinCíPiOS Da FraTerniDaDe e Da ParTiCiPaçãO 

POPUlar COMO MeiO De aMPliaçãO De
 TUTela aMBienTal

LUANA PEREIRA LACERDA
IARA RODRIGUES DE TOLEDO
 O presente trabalho destina-se a analisar os Princípios da Fraternidade 
e o da Participação Popular na seara do Direito Ambiental. Nesta ótica, a Fra-
ternidade associa-se com os direitos da liberdade e da igualdade, promovendo 
o encontro da humanidade em um conjunto, de forma que não prevaleça o in-
dividualismo, mas sim uma ligação continua entres os semelhantes, sobrepon-
do o seu agir de forma fraterna, consequentemente relaciona-se com o princípio 
da participação popular, pois é relevante em material ambiental, que sociedade 
do presente busque constantemente ações que promovam um desenvolvimento 
sustentável baseando em cooperação mútua entre coletividade, poder público e 
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privado, para o equilibro ambiental. Portanto, a participação popular de forma 
fraterna é de grande valia em pro da defesa da preservação ambiental, pois vem 
como ampliação de tutela para meio ambiente.
 

DireiTO inTernaCiOnal Penal SOB a PerSPeCTiVa 
FOUCAULTIANA E KELSENIANA: 

reFleXõeS JUSFilOSÓFiCaS SOBre O 
eSTaDO COnTeMPOrÂneO De DireiTO

LUCIANA DE ANDRADE TAJERO
OSWALDO GIACOIA JÚNIOR
 Primeiramente, o presente resumo não tem a finalidade de exaurir o tema 
e sim aprimorar o debate a respeito do mesmo, por meio das reflexões jusfilosó-
ficas sobre o direito internacional penal e suas contribuições para o Estado con-
temporâneo de Direito sob a perspectiva foucaultiana e kelseniana. Ademais, a 
primordial análise deste trabalho é feita acerca dos crimes cometidos contra a 
ordem mundial, que atentam, consequentemente, contra a paz, a ordem e a har-
monia internacional e que na maioria das vezes envolvem o próprio Estado como 
sujeito ativo no crime. Outrossim, a soberania política do Estado-nação é outro 
ponto de fundamental importância uma vez que, é necessário que este ceda parte 
de sua soberania ao órgão internacional. Por fim, as reflexões jusfilosóficas se dão 
com a presença de Michel Foucault e Hans Kelsen, que dão o amparo filosófico 
essencial para a resolução dos problemas concernentes aos crimes que atingem a 
ordem supranacional.
 
aBanDOnO aFeTiVO nO STJ e O DireiTO De inDenizar
MAIARA SANTANA ZERBINI
GUILHERME DE LUCA
ALINE STORER
 Atualmente muito tem se falado no abandono afetivo, referente às situa-
ções onde os pais deixam de dar a atenção necessária aos filhos, gerando conse-
quências negativas no desenvolvimento do menor. Não se confunde com o aban-
dono material, e sim nos casos onde os pais deixam de exercer o papel de afeto no 
cotidiano, de modo que com o tempo contribui para a geração de inúmeros abalos 
nos filhos. O abandono afetivo é bastante comum nas famílias onde os genitores 
são separados, mas há quem entende que este abandono ocorre até mesmo nos 
lares em que os filhos residem com os pais, e estes se esquecem de dar a atenção 
necessária e contribuição para a criação. Diante de tal cenário, têm se discutido a 
hipótese de indenização por abandono afetivo dos filhos contra os pais, conforme 
manifestações polêmicas e recentes do STJ, visto que há correntes favoráveis e 
contrárias a decisão. Assim, busca-se entender o posicionamento do tribunal. A 
pesquisa se pautou no método dedutivo.
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 aliMenTOS graVíDiCOS
MARÇAL MORAIS MELO JUNIOR
LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES
 O presente trabalho tem por finalidade demonstrar os aspectos matérias 
e processuais da nova Lei 11.804/2008 (Lei dos Alimentos Gravídicos). Tem como 
ponto central o estudo dos alimentos em geral enfatizando a possibilidade da 
gestante ajuizar alimentos no momento da gestação. Mostrando todos os direitos 
que recaem sobre o nascituro, bem como todas as características que envolvem a 
obrigação de alimentar e do direto a prestação de alimentos. A pesquisa tem por 
finalidade demonstrar como surgiu a nova Lei os benefícios que ela trouxe e por 
fim demonstrar os meios de provas e qual é o procedimento de concessão dos 
valores pagos pelo réu indevidamente demandado.
 

aS inFlUÊnCiaS Da OiT SOBre O SiSTeMa JUríDiCO 
naCiOnal TraBalHiSTa e PreViDenCiÁriO

MARCELO HENRIQUE FAUSTINO CANDIOTTA
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA
 As matérias de Direito Trabalhista e Previdenciário atualmente são bas-
tante discutidas no âmbito nacional e internacional por meio dos pronunciamen-
tos e convenções da Organização do Trabalho e de Direitos Humanos, um dos 
exemplos mais marcantes dessa luta contra a desigualdade trabalhista e previ-
denciária é a Organização Internacional do Trabalho, criada pela Conferência da 
Paz no ano de 1919 com parte no Tratado de Versalhes, a OIT que há muitos anos 
vem estabelecendo tratados e convenções internacionais a respeito da matéria de 
direito trabalhista e previdenciário. O Brasil faz parte dessa organização desde 
sua primeira reunião, sendo um de seus membros originários e já ratificou muitas 
convenções da OIT. Assim saber como se dão as influências desses tratados e con-
venções da OIT dentro do ordenamento jurídico nacional trabalhista e previden-
ciário é essencial, onde se poderá notar que esse órgão internacional é um meio de 
se canalizar a justiça para todos os trabalhadores brasileiros.
 
a reVelia DO aUTOr nO PrOCeSSO CiVil BraSileirO

MARCIO HENRIQUE RAMOS DIAS
CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO
 Considerando a necessidade de uma leitura moderna do instituto da re-
velia no código de processo civil, esta em consonância com os preceitos e princí-
pios constitucionais pós 1988, não se pode vislumbrar uma leitura que não permi-
ta que autor e réu estejam em mesma posição de condições, direitos e obrigações. 
Para isto, há a necessidade de se observar a paridade de armas no processo e a 
inafastabilidade da jurisdição, princípios estes que, atualmente, no instituto ta 
revelia, acabam por desfavorecer o réu quando existe uma destituição do defen-
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sor do autor, e posteriormente não há a constituição de um novo defensor. Neste 
caso, existem consequências e efeitos distintos para réu e autor que não fizer esta 
nova constituição; sendo que para o réu, na maioria dos casos vistos, o processo é 
julgado à revelia, e quando é o autor que não constitui, o processo é extinto sem 
resolução do mérito.
 

a eVOlUçãO HiSTÓriCO-legiSlaTiVa DOS 
TerMOS inTernaCiOnaiS Para O COMerCiO 

ALÉM-FRONTEIRAS: OS INCOTERMS
MARCO ANTONIO ZAGO DE CASTILHO
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA
 O presente estudo trata dos termos técnicos que regem as relações comer-
ciais além-fronteiras, no que diz respeito ao custo operacional das mercadorias, 
frete, seguro e transferência de responsabilidades entre exportadores e importa-
dores. Tais termos foram criados pelos comerciantes e depois incorporados por 
entidades de classes de forma que, atualmente, o órgão que administra a elabo-
ração de novos termos, bem como sua atualização e interpretação é a Câmara de 
Comércio Internacional, sediada em Paris. A temática do TC se justifica porque 
no ano de 2010 a aludida Câmara editou novos termos, reinterpretou e atualizou 
outros, trazendo inovações que atingem todos os países que mantém parcerias 
comerciais ao redor do mundo. Objetivou-se no presente estudo traçar um bre-
víssimo retrospecto dos termos ao longo das edições feitas pela Câmara, concei-
tuando-os e demonstrando sua aplicabilidade prática; enfatizando especialmente 
os termos utilizados no Brasil.
 

a DiSPOSiçãO Da DigniDaDe HUMana - eSTUDO 
BaSeaDO eM UM CaSO real

MARIA JÚLIA GABRIGNA ROSA
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO
 A Dignidade Humana, já estudada há séculos, possui diversas defini-
ções e aplicações no ambiente jurídico. Sua indisponibilidade, no entanto, é de 
entendimento mundial. O caso real tratado neste estudo,conflita o princípio da 
liberdade de ir e vir e o princípio da dignidade humana de um morador em si-
tuação de rua. Sua dignidade foi negligenciada pelo Ministério Público, visando 
uma possível predominância do direito de ir e vir. Questiona-se então a ponde-
ração utilizada pelo Promotor de Justiça do caso. Teria o principio da propor-
cionalidade sido analisado em seus devidos aspectos? E outros fatores civis que 
se enquadram no caso como a capacidade, apesar da ebriedade, também foram 
refletidos? O direito individual supera o coletivo? Estes, entre outros aspectos, 
pretendem ser avaliados por este estudo de forma a abranger o direito filosófico, 
empírico, chegando até o positivado.
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 A EQUIPARAÇÃO SALARIAL À LUZ DAS DIRETRIZES 
COnSTiTUCiOnaiS De PrOTeçãO e igUalDaDe nO 

TraBalHO
MARILIA SILVA DE MELO
ANDREA ANTICO
 Este trabalho visa o aprofundamento no instituto da equiparação salarial, 
começando com uma analise do direito do trabalho nos pactos internacionais e 
nas constituições que antecederam a de 1988. Vê-se que desde sempre o trabalho 
para o homem é forma a qual ele se dignifica perante a sociedade e por onde 
ganha o seu sustento e proporciona melhor qualidade de vida para sua família. 
Deste modo, é claro, que independente de ser o obreiro branco ou negro, homem 
ou mulher, seu salário deve ser protegido, motivo este que o ordenamento jurí-
dico por meio de princípios protetores como os da intangibilidade e da irredu-
tibilidade salarial garantem isto ao trabalhador, além, do principio da isonomia 
disciplinado no artigo 461 da CLT, base para a equiparação salarial.
 

O FilHO Da PÁTria
MÁRIO JORGE GUIMARÃES VEIROS FILHO
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO
 O trabalho de pesquisa enfoca a questão das crianças abandonadas, com 
questionamento que feitos a respeito da tutela estatal. Os chamados “filhos da 
pátria” vivem ao abandono e os efeitos desse fato são percebidos por todos na 
vida em sociedade, notadamente no que se refere à criminalidade, na qual crian-
ças e adolescentes estão cada vez mais envolvidos. O abandono já referido traz 
profundas marcas e traumas nas crianças, futuros adolescentes e adultos, desde 
os primeiros meses de vida intrauterina, ou seja, na gestação, já no segundo mês, 
o que é absorvido no subconsciente daquele ser humano em formação. Depois do 
nascimento, a criança continua a sofrer efeitos do abandono, inclusive a violência 
física. Destarte, a decorrência dessa situação é o envolvimento da criança e do 
adolescente em práticas de infrações penais, que tantas e enormes preocupações 
trazem ao poder público e à sociedade. Essa é a hipótese da pesquisa, que vem se 
confirmando durante o seu desenvolvimento.
 

a reSPOnSaBiliDaDe CiVil DO inSS
MATHEUS FRESCHI FRANÇA
MARÍLIA VERÔNICA MIGUEL
O presente trabalho pretende demonstrar as formas existentes do instituto da 
responsabilidade civil a fim de apresentar qual é o adotado pela doutrina e pela 
Constituição Federal para aplicação em casos que envolvem a atuação do Esta-
do, mais precisamente quando da atuação do INSS. Em um primeiro momento 
abordamos os conceitos e formas da responsabilidade civil que são admitidas 
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no direito brasileiro esmiuçando cada aplicação de maneira especifica. Poste-
riormente passamos para a responsabilidade civil aplicada especificamente 
para o Estado demonstrando como que o tema é abordado pela doutrina. Por 
fim, abordamos a atuação do INSS e os casos onde esse seria responsabilizado 
civilmente, analisando a jurisprudência que permeia o tema. Dessa forma, o tra-
balho pretende esclarecer dúvidas a cerca do tema e levantar questionamentos 
sobre como o instituto vem sendo utilizado pelos juristas do país. A metodolo-
gia utilizada baseou-se no método hipotético-dedutivo, tendo sido elaborado 
estudo bibliográfico a respeito do tema.
 

ADOÇÃO E MULTIPARENTALIDADE: 
FaCeS DiSTinTaS Da SOCiOaFeTiViDaDe

MELRIAN FERREIRA DA SILVA SIMÕES
VALÉRIA AURELINA DA SILVA LEITE
IARA RODRIGUES DE TOLEDO
 O presente trabalho busca demonstrar primeiramente a importância 
e diferenças existentes entre os institutos da adoção e da multiparentalidade, 
no direito de família, através do exame de seus conceitos, ocorrência e con-
seqüências jurídicas. Através da análise doutrinária e jurisprudencial serão 
verificados o quão diferentes são os requisitos jurídicos exigidos à admissão 
destes institutos. O afeto e a afetividade serão instrumentos e valores utili-
zados no estudo da paternidade/maternidade socioafetiva fim de corroborar 
com as conclusões do trabalho. A abordagem é qualitativa e quantitativa e os 
objetivos são exploratórios e descritivos. Em sede de conclusão, evidencia-se a 
urgente necessidade de distinção entre a adoção e a multiparentalidade, bem 
como do entendimento de que ambos são valiosos meios de formação familiar 
fundada no respeito, aos princípios da dignidade da pessoa humana, da afeti-
vidade e da fraternidade.
 

DELITOS RACIAIS: A GARANTIA DE DIREITOS 
FUnDaMenTaiS e O ManDaDO COnSTiTUCiOnal De 

CriMinalizaçãO DO raCiSMO
PEDRO LIMA MARCHERI
MARIO FURLANETO NETO
 As ideias de superioridade de uma raça sobre outra atingiram propor-
ções mundiais com a ascensão do nazismo em meados de 1920. Neste contexto, 
os mandados constitucionais de criminalização do racismo foram gradualmente 
aprimorados, adequando a tutela da igualdade e dignidade humana ao longo das 
Constituições, reduzindo a complacência nas práticas discriminatórias. Os delitos 
de ódio no Brasil ostentam incongruências, como a carência de definição legal dos 
termos raça e racismo e a incerteza da extensão do mandado de criminalização. 

155



IV Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 

Objetiva-se fornecer ao jurista a fundamentação para o balanceamento dos direi-
tos fundamentais no enfrentamento penal das doutrinas de ódio. No contexto da 
linha construção do saber jurídico e por meio de revisão bibliográfica e legislati-
va, aferiu-se que a compatibilização entre os direitos fundamentais da liberdade 
de expressão, legalidade, igualdade e dignidade humana, depende do aprimora-
mento nos pontos controversos contidos na legislação racial.
 

JUS POSTULADI: ACESSO À JUSTIÇA OU 
AO PODER JUDICIÁRIO?

RAFAEL SALVIANO SILVEIRA
PAULO ROBERTO GOMES JUNIOR
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR
 Um dos conceitos de Justiça é a entrega proporcional dos bens a quem de 
direito. Assim, não se lhe manifestaria a Justiça na medida em que fosse conce-
dido ao autor de demanda judicial mais ou menos do que lhe caberia. Vigora no 
direito laboral o princípio do jus postulandi, garantindo-se às partes a possibilida-
de autopostulatória na defesa de seus interesses em juízo. Entretanto, o referido 
acesso se manifestaria, de fato, como acesso à Justiça ou simplesmente como aces-
so ao Poder Judiciário? Vários são os exemplos que se podem elencar na dinâmica 
processual que se mostram extremamente técnicos em sua efetivação, tanto para 
a elaboração do pedido quanto da defesa, seja pela própria matéria configurar-se 
de difícil percepção ou pela extrema quantidade de normas a respeito. Assim, em 
um sistema jurídico extremamente fértil e que se modifica com tamanha rapidez, 
o jus postulandi manifesta-se como um verdadeiro entrave à justa medida que se 
pretende alcançar em um processo judicial.
 

SÚMUla 357 DO TST - UMa ManiFeSTaçãO aTiViSTa 
DO PODer JUDiCiÁriO

RAFAEL SALVIANO SILVEIRA
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR
 A Súmula 357 do TST prevê que o simples fato de a testemunha estar 
litigando contra o mesmo empregador, não a torna suspeita. Entretanto, referida 
Súmula manifesta-se contrária ao disposto no § 3º inc. IV do art. 405 do CPC, apli-
cável justrabalhismo por força do artigo 769 da CLT. Tal dispositivo denota que 
aquele que tiver interesse na causa deverá ser declarado suspeito. Sua aplicação 
torna-se necessária, vez que há lacuna na CLT quanto à matéria e sua incidência 
na processualística trabalhista vai ao encontro dos princípios da primazia da rea-
lidade, da ampla defesa, etc. Assim, havendo coincidência de matérias, o empre-
gado que viesse a testemunhar em processo contra o mesmo empregador, deveria 
ser considerado suspeito, por manter interesse na causa em que iria testemunhar. 
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Nessa vereda, a referida Súmula deve ser considerada uma manifestação ativista 
daquele Superior, vez que seu enunciado se manifesta contrário à própria lei, ul-
trapassando os limites impostos a ele pelo legislador.
 

DireiTO aO MeiO aMBienTe SaUDÁVel POr MeiO De 
MeDiDaS eXTraFiSCaiS

RAFAEL TAKESHI ANZAI
RENATO BERNARDI
 Trata de um estudo que propõe esclarecer que a tributação ambiental, por 
meio de medidas extrafiscais, tais como os incentivos fiscais e tributários, pode ser 
um efetivo instrumento na política pública de preservação do meio ambiente. O 
principal desafio é encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e 
o meio ambiente, aplicando o Direito Tributário como um equalizador do confli-
to. Demonstra, em contraposição ao aumento de tributos, que onera ainda mais o 
contribuinte final, que os incentivos fiscais direcionam o comportamento humano 
à recuperação e preservação do meio ambiente, haja vista que apresentam vanta-
gens de ordem econômica. Procura-se, ainda, comprovar a aplicação de benefícios 
fiscais no âmbito federal, estadual e municipal, de modo a fomentar o crescimento 
econômico e garantir um meio ambiente sadio. Desta feita, ocorre a indução de 
posturas ecologicamente corretas, inclusive no incentivo à formação de empresas 
sustentáveis.
 

TRÁFICO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS: 
UMa ViOlaçãO aOS DireiTOS HUManOS

RAFAELA RABELO DAUN
VIVIANNE RIGOLDI
 A pesquisa tem como tema o tráfico internacional de crianças a partir de 
uma abordagem de proteção dos direitos humanos. O estudo aponta o tráfico de 
pessoas como um comércio vil e desumano, uma forma de escravidão moderna; 
prática criminosa com a finalidade de exploração sexual, tráfico de órgãos, casa-
mento, adoção, mendicância, colocando em perigo a saúde ou a vida da criança. 
No Brasil, a pesquisa revela que o Governo Federal tem sido incapaz de proteger 
as fronteiras brasileiras do tráfico internacional de pessoas. A comunidade glo-
bal tem atuado intensamente a fim de eliminar essa ação. Organizações interna-
cionais atuam em conjunto para criar programas e adotar leis que solucionem o 
problema. Para tanto, relevante a abordagem da situação da criança no mundo 
contemporâneo, as desigualdades sociais e os motivos que a expõe ao tráfico. Em 
última análise, os direitos humanos previstos na legislação nacional e internacio-
nal devem garantir eficácia para concretização fática e desta forma impedir que 
crianças inocentes sejam vítimas em potencial deste grave atentado à dignidade, 
que representa o tráfico internacional de seres humanos.
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 a reSPOnSaBiliDaDe PelOS DanOS CaUSaDOS PelaS 
PUBliCiDaDeS ilíCiTaS

RAMON DE SOUZA FREITAS MACHADO
RENATO BERNARDI
 O trabalho trata-se da área de Direito Civil, Direito do Consumidor, es-
pecificamente, e tem o fim de esclarecer as modalidades das publicidades ilícitas, 
e as diversas formas de responsabilização pelos danos causados por elas. Para 
tanto, foi feita uma pesquisa considerando todo o sistema publicitário, e o mundo 
globalizado e capitalista em que vivemos, no qual a publicidade é de suma impor-
tância. O método utilizado foi basicamente a pesquisa bibliográfica, legislativa e 
jurisprudencial, com casos práticos e relevantes para o ordenamento. Em um pri-
meiro momento, foi analisada a origem do Direito do Consumidor; em seguida as 
definições relativas à publicidade e propaganda; e por fim, analisou-se a respon-
sabilidade dos fornecedores. Concluiu-se que a lei é suficiente para a punição dos 
responsáveis pelos danos causados pelas publicidades ilícitas, faltando apenas 
maior fiscalização e aplicabilidade da lei, com indenizações maiores.
 

MARTIN LUTHER KING JR: “I HAVE A DREAM”
SERGIO LEANDRO CARMO DOBARRO
ROSELI APARECIDA CASARINI BOSSOI
ANDRÉ VILLAVERDE DE ARAUJO
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR
 A atmosfera de constantes intolerâncias faz a humanidade trilhar por um 
contínuo fio de navalha, como o preconceito racial; atualmente, racismo é mais do 
que discriminar ou ter preconceito racial, é uma ideologia que estabelece relação 
hierárquica entre características raciais e culturais e dissemina ideias de que algu-
mas raças são superiores a outras. Traça-se a carreira de Martin Luther King Jr., 
um dos maiores líderes do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados 
Unidos e no mundo, correlacionando-se criticamente para a discussão em torno 
do racismo brasileiro, em prol de uma autêntica democracia, da igualdade de con-
dições e chances para os cidadãos negros. Adotado o método hipotético–dedutivo, 
utilizando enquanto procedimentos técnicos e pesquisas bibliográficas coletivas. 
Presentemente, apesar do segregacionismo brasileiro não ser tão evidente, existe 
de forma velada e não menos cruel, daí ser necessário o seu reconhecimento para 
que se lute para o seu fim.
 
a FUnçãO SOCial Da PrOPrieDaDe nOS COnTraTOS 

agrÁriOS na agrOinDÚSTria BraSileira
SHAUMA SCHIAVO SCHIMIDT
GISLÉIA FERNANDES DE SENA
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR
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 Com a expansão do cultivo da cana de açúcar, busca-se tornar a planta 
alimentícia uma fonte energética limpa e renovável.Desta maneira, os contratos 
agrários entre usinas e proprietários torna-se cada vez mais rotineiro, no qual o 
dono da terra busca não só dar destinação produtiva à sua propriedade, como 
também garantir um bom rendimento financeiro, acompanhado de uma aparente 
desoneração de obrigações sociais da sua propriedade.Implica afirmar que o ar-
tigo em questão almeja estabelecer um equilíbrio entre o direito de propriedade 
e a proteção ao meio ambiente, de forma a harmonizá-los.Adota-se como proce-
dimento metodológico o método descritivo.Desta forma, para a inclusão entre o 
meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, é imprescindível compreender 
que o cumprimento da função social encontra-se fincado não só na produtivida-
de, mas sobretudo na gestão e preservação dos recursos naturais. A fraternidade 
surge nesse ínterim, como uma espécie da sustentabilidade em prol coletivo.
 

PATERNIDADE SOCIOAFETIVA: O SENTIMENTO 
COnSTiTUCiOnal Para a FaMília COnTeMPOrÂnea

SHAUMA SCHIAVO SCHIMIDT
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR
 O presente trabalho é a prévia de uma dissertação de mestrado. Analisa-
se a família contemporânea, sob a perspectiva de sua atual diversidade social, 
inerentes a ela aspectos sentimentais, éticos e jurídicos. Primeiramente, toma-se 
como ponto de partida a família patriarcal, até chegar à pluralidade das famílias 
contemporâneas. A Constituição Federal de 1988 abriu as comportas ao permitir 
a inclusão de novas entidades familiares, o que se deu inegavelmente pela intro-
dução de valores essenciais nativos da Constituição: igualdade, solidariedade e 
dignidade humana. Outrossim, o Estado Democrático de Direito legitima a plura-
lidade familiar. Em se tratando de metodologia, foi utilizado o método descritivo. 
Na contemporaneidade o afeto revela sua importância na seara jurídica.As mu-
danças ocorridas na sociedade e no Estado refletem diretamente no desenho da 
família, neste atual estágio é imperioso reexaminar as relações de família e avaliar 
que esta relação ultrapassa os laços consanguíneos.
 

A LEGITIMIDADE DO PEDÁGIO: UMA ANÁLISE DO 
DireiTO COnSTiTUCiOnal De ir e Vir

SÓCRATES BOTELHO DE SOUSA
VIVIANNE RIGOLDI
 Na Constituição Federal de 1988, Título II, dos “Direitos e Garantias Fun-
damentais”, o artigo 5º dispõe: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade”. E no inciso XV do artigo: “é livre a locomoção no território nacio-
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nal em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, 
permanecer ou dele sair com seus bens”. Fazendo uma análise constitucional do 
artigo 5º, discute-se a legitimidade da cobrança dos pedágios, pois nota-se que 
todo cidadão tem livre acesso ao território nacional, não impondo-lhe barreiras, e 
o direito de ir e vir é uma clausula pétrea da Constituição Federal, e não se pode 
negar esse direito constitucional. A terceirização das estradas brasileiras pelo Es-
tado, com as devidas cobranças de preços para os cidadãos representa uma viola-
ção do direito constitucional.
 

Da TeOria DinÂMiCa De DiSTriUiçãO DO ÔnUS Da 
PrOVa nO PrOCeSSO DO TraBalHO

TACIANA SOARES DE OLIVEIRA
GUILHERME DOMINGOS DE LUCA
LAFAYETTE POZZOLI
 A partir de experiências adquiridas, no tocante ao ônus da prova, no Di-
reito do Consumidor, em que muitas vezes essa condição é atribuída à parte que 
melhor possa produzi-la, tem-se adotado no Processo do Trabalho, de forma sub-
sidiária, esta mesma norma, fundamentada no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa 
do Consumidor, visto que no cenário laboral, muitas vezes, o empregado litigante 
não tem as mesmas condições de provar tal como a empresa litigada. Sendo assim, 
busca-se com o estudo em questão compreender a efetividade dessa teoria, deno-
minada “Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova”, no desenrolar das 
Reclamações Trabalhistas, que visam discutir matérias originárias das relações de 
trabalho e emprego. Para tanto, esta pesquisa será baseada no método dedutivo, 
com fundamento em doutrinas, jurisprudências e artigos científicos.
 

O ÔnUS Da PrOVa nO PrOCeSSO DO TraBalHO
TAYS FERREIRA DE ABREU PEREIRA
MARCO ANTONIO DE MACEDO MARÇAL
 O presente projeto tem o intuito de explanar a o ônus da pro-
va no Processo do Trabalho abordando, como ponto fulcral, a teoria da 
distribuição dinâmica do onus probandi nesse ramo processual, ten-
do em vista que a atividade probatória no processo do trabalho é tema 
de inegável importância, considerando sua contribuição para o processo. 
Inicialmente são examinadas as questões relativas ao instituto jurídico da prova 
perante a teoria geral do processo, abordando aspectos referentes ao objeto da 
prova e aos meios probatórios em espécie no Processo do Trabalho. Segue-se a 
abordagem com a apresentação da teoria da distribuição dinâmica do ônus pro-
bandi e sua recepção pelo direito brasileiro. Observando-se que esta teoria rompe 
com as regras rígidas e estáticas da distribuição do ônus da prova neste ramo 
processual, tornando-as mais flexíveis e dinâmicas, sendo adaptáveis a cada caso 
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concreto, onde terá o encargo probatório aquele que possuir melhores condições 
técnicas ou profissionais de produzi-las, para que possamos vislumbrar um pro-
cesso do trabalho justo e igualitário.
 

a inTerPreTaçãO Da lei e a eFeTiVaçãO Da TeOria 
DOS PreCeDenTeS JUDiCiaiS nO SiSTeMa JUríDiCO 

BRASILEIRO: GARANTIA DA SEGURANÇA JURÍDICA, DOS 
PrinCíPiOS FUnDaMenTaiS e DO aCeSSO À JUSTiça

THAIS ESTEVÃO SACONATO
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO
 Trata-se de trabalho fruto de pesquisa bibliográfica relacionada à inter-
pretação da lei na solução de casos concretos e a efetivação do sistema de prece-
dentes no Direito brasileiro, mais especificamente à importância dos precedentes 
para a garantia da segurança jurídica, dos princípios fundamentais e do acesso à 
justiça. O trabalho enfoca a existência de dois sistemas jurídicos que podem regu-
lamentar a ordem jurídica de um Estado, quais sejam, civil law e common law, a 
respeito dos quais se faz rápida abordagem histórica e suas diferenças, para, na 
sequência, abordar a aproximação entre os dois sistemas, a valorização dos prin-
cípios fundamentais e da jurisprudência como fonte do Direito, e a necessidade 
da adoção do sistema de precedentes como ferramenta de segurança jurídica na 
resolução de conflitos no atual cenário jurídico do país, desde que utilizados de 
forma correta.
 

CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO: INSTRUMENTOS DE 
ACESSO À RESOLUÇÃO ADEQUADA DOS CONFLITOS

THAIS MORAES DA SILVA
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR
 Na atualidade, a jurisdição, enquanto monopólio estatal na distribuição 
de justiça tem sido praticamente o único meio utilizado pelos indivíduos na solu-
ção de suas contendas e funcionado como um poderoso instrumento na garantia e 
concretização de direitos encartados nas Constituições. Porém, também é possível 
detectar uma supervalorização dos métodos oficiais distribuidores de justiça, fato 
esse que se concretiza com o depósito de esperanças individuais e coletivas no 
Poder Judiciário, visto como um verdadeiro superórgão capaz de resolver todas 
as diferenças existentes entre os indivíduos. No descrito contexto edifica-se a crise 
do sistema judicial brasileiro, especialmente pela sua incapacidade em atender 
aos anseios dos jurisdicionados e a explosão de litigiosidade na sociedade brasi-
leira. Em outra via, a solução pacífica pode ser alcançada por outros meios não 
judiciais, no intuito de se acessar à Justiça e não apenas o Judiciário nos termos 
antes propostos.
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 a eFeTiVaçãO De DireiTOS DaS PeSSOaS 
COM DEFICIENCIA: UMA QUESTÃO DE 

“igUalDaDe” e CiDaDania
THOMAS NOGUEIRA TOZZI
RENATO BERNARDI
 O presente trabalho valeu-se do método científico dedutivo para possibi-
litar a compreensão de certos assuntos de relevante importância para o entendi-
mento e o correto tratamento dispensado às pessoas com deficiência. A primeira 
parte desse estudo apresentará aspectos mais abstratos que são extremamente 
pertinentes para a completa compreensão do tema, de maneira sucinta de modo 
a embasar o leitor para entender a aplicação de tais conceitos em casos concretos, 
discorrendo sobre igualdade, isonomia, dignidade e valorização da diversidade. 
Na parte final pretende-se chegar a um entendimento sobre o papel do Estado na 
manutenção e efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, dispondo so-
bre meios eficazes de se proporcionar a inclusão. Tem-se nítido que as ações afir-
mativas são formas de inclusão social, com o objetivo de concretizar a igualdade 
de oportunidade para todos. Conclui-se que as pessoas com deficiência só querem 
ter oportunidades para se equiparar às pessoas “normais”.
 

O DireiTO Penal e O COnTrOle SOCial 
DianTe DOS PrinCíPiOS COnSTiTUCiOnaiS De 

DigniDaDe HUMana
VANESSA AGUIAR SANTOS
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
 O Direito Penal vem exercendo sua função de controlador social, como 
ferramenta de um Estado que sofre déficits para desempenhar o mesmo. Dessa 
forma, é impar perceber a perda da característica de ultima ratio da matéria Penal. 
Não obstante, a dignidade humana do indivíduo vem sendo comprometida, em 
meio a um Estado de Exceção tomado por uma composição anomia à realidade 
social, além estar sob a ótica do Direito Penal do Inimigo, onde lhe são oferecidas 
medidas preventivas provenientes de matéria formal penal, sem antes fornecer 
os devidos suprimentos básicos e efetivos a seus cidadãos, de forma constitucio-
nal. É de total relevância obter o afastamento do emprego coercitivo do Direito 
Penal por meio de medidas afirmativas oferecidas pelo Soberano, excluindo dele 
a referência de estar em exceção, e tornando normalidade o exercício regular dos 
direitos a sociedade devidos, bem como ter sua participação efetiva e eficaz para 
a proteção e garantia de direito e deveres sociais como um todo
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DOlO eVenTUal nOS CriMeS De TranSiTO
WANDERSON ALLAN DE A.C.TANAKA
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
 O trabalho se insere no âmbito do Direito Penal e tem como objeto a ana-
lise do dolo eventual e da culpa consciente em crimes de trânsito, com como ob-
jetivo auxiliar a aplicação adequada do dolo eventual sem ferir a Constituição e 
os princípios básicos do Direito Penal, bem como distingui-lo dos casos de delitos 
culposos e daqueles praticados com culpa consciente. Para tanto foi utilizado o 
método indutivo e de revisão bibliográfica, bem como análise de jurisprudência 
sobre o tema. Restou constatado que o juiz, na investigação do dolo eventual, 
deve apreciar também as circunstancias do fato concreto e não busca-lo somente 
na mente do autor, devendo valer-se dos chamados indicadores objetivos: 1º ris-
co de perigo para o bem jurídico implícito na conduta; 2º poder de evitação de 
eventual resultado pela abstenção da ação; 3º meios de execução empregados; 4º 
a indiferença para com o bem jurídico.
 

a inClUSãO Da PeSSOa COM DeFiCiÊnCia 
NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO: A BUSCA DE 

SOLUÇÕES QUE POSSAM INSERIR ESSA POPULAÇÃO 
nO MerCaDO De TraBalHO

YURI SAAD MESQUITA SERVA CORAINI
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR
 O projeto irá estudar alternativas de inclusão no ensino superior, e lançar 
luzes uma discussão sobre a deficiência e sua inclusão na sociedade, assunto pou-
co discutido, justamente pela dificuldade da sistematização de dados e relatos de 
pessoa com deficiência que obtiveram sucesso no mercado de trabalho por meio 
da sua graduação que assim, gera uma segregação no ensino superior. Tem-se, 
portanto como objetivo também trazer a tona novas medidas que gerem a inclu-
são com pessoa com deficiência na graduação, e consequentemente a sua inserção 
no mercado de trabalho.

163



IV Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 

eDUCaçãO

PerCePçãO DOS enFerMeirOS reFerenTeS À 
UTilizaçãO DaS COMPeTÊnCiaS DaS DireTrizeS 

CUrriCUlareS naCiOnaiS Para O 
DeSenVOlViMenTO De SUa PrÁTiCa

AMANDA CAROLINA LEOCÁDIO
DEYBSON ROGÉRIO BIONDO
ANTÔNIO CARLOS SIQUEIRA JÚNIOR
PEDRO MARCO KARAN BARBOSA
 As mudanças nos currículos dos cursos de graduação em Enfermagem 
estão possibilitando uma maior interação entre a formação e a prática. Essas mu-
danças tem como marco as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs). Tais diretri-
zes descrevem mudanças nas metodologias de ensino-aprendizagem, bem como 
competências e habilidades gerais e específicas com ênfase no Sistema Único de 
Saúde (SUS) para o curso de Enfermagem. O objetivo da pesquisa é compreender 
a percepção e concordância de enfermeiros, referentes à utilização das competên-
cias descritas pelas DCNs, em sua prática na área hospitalar. Será utilizado um 
questionário, contendo a qualificação profissional e o seu entendimento por com-
petência profissional e as competências descritas nas DCNs, utilizando a escala de 
Likert para avaliar a utilização de tais competências. Espera-se que os enfermeiros 
tenham percepção e concordância na utilização das competências descritas pelas 
DCNs, na sua atuação profissional.
 
EXPERIÊNCIAS COM EDUCAÇÃO PERMANENTE: REVISÃO 

inTegraTiVa Da liTeraTUra
DEYBSON ROGÉRIO BIONDO
PEDRO MARCO KARAN BARBOSA
VANESSA BALIEGO DE ANDRADE BARBOSA
SÍLVIA CRISTINA MANGINI BOCCHI
 Revisão integrativa da literatura para compreender a experiência de pro-
fissionais da saúde com a educação permanente (EP) como estratégia de forma-
ção de recursos humanos. Para seleção dos artigos utilizou-se as bases Medical 
Literature Analysis and Retrieval System on-line (MEDLINE) e Literatura latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Segundo os critérios de 
inclusão e exclusão oito publicações foram selecionadas e analisadas por meio da 
análise de conteúdo. Dois temas emergiram: EP como espaço de escuta, diálogo 
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e integração dos trabalhadores; vivenciando mudanças na prática a partir dos 
movimentos de EP contribuindo para a autonomia e segurança nas tomadas de 
decisões. Conclui-se que a decisão de utilizar da educação permanente para a 
formação dos trabalhadores de saúde ainda se configura em uma atitude ousada, 
pois é necessário romper com os modelos de gestão autoritários e os processos de 
cuidar centralizados no profissional de saúde e não no usuário.
 

AÇÃO PEDAGÓGICA E MEMÓRIA SOCIAL EM MUSEUS: 
O OeSTe PaUliSTa nO SÉCUlO XX

ELLEN NICOLAU
PAULO HENRIQUE MARTINEZ
 Pretende-se, através da comunicação de pesquisa explanar a articulação 
de propostas e experiências pedagógicas para a educação ambiental e indigenista 
através do estudo do processo de ocupação territorial do oeste paulista no século 
XX. Além de analisar o diálogo entre a experiência da ocupação e o discurso da 
construção da memória social da colonização no Museu Histórico-Pedagógico Ín-
dia Vanuíre, em Tupã.
 

PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: 
UMa PrOPOSTa De aDMiniSTrar a inTeraçãO 

nOS ÂMBiTOS SOCial e eMPreSarial
LUCAS CIUFFA JACYNTHO
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES
 A política de extensão universitária promove a integração da universida-
de com a sociedade, privilegiando a produção do conhecimento para a superação 
das desigualdades sociais existentes. Dessa forma, mantém-se o equilíbrio entre 
as demandas socialmente exigidas e as inovações que surgem do trabalho acadê-
mico. É por meio das práticas extensionistas que a instituição marca a sua pre-
sença junto aos diversos segmentos. O presente trabalho visa divulgar o Projeto 
de Extensão Universitária realizado por professores e alunos do curso de Admi-
nistração e Contábeis do UNIVEM, através de duas experiências: atividades com 
idosos da Casa do Caminho e Formação de Jovens para o Mercado de Trabalho. 
As atividades tiveram início no primeiro semestre de 2014 e se estendem até o 
final do ano. Os resultados são positivos visto que cria espaços de convivência, de 
integração e inserção social, forma a cidadania, estimula a troca de experiências, e 
capacita pessoal para o mercado de trabalho.
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COMPreenSãO De eSTUDanTeS De graDUaçãO eM 
enFerMageM e MeDiCina a reSPeiTO Da 

aValiaçãO DO eSTaDO MenTal
MARCELO ALEXANDRE ALBINO FILHO
SILVIA FRANCO DA ROCHA TONHOM
 Os profissionais da área da saúde e os estudantes de graduação em enfer-
magem e medicina devem compreender a importância do estado mental das pes-
soas para prestar cuidados ampliados. O objetivo da pesquisa é analisar a compre-
ensão da avaliação do estado mental por estudantes de enfermagem e medicina 
de uma faculdade do interior paulista. Trata-se de um estudo longitudinal de 
enfoque qualitativo. A entrevista semiestruturada e a análise de conteúdo foram 
utilizadas. A análise dos dados permitiu a identificação de duas temáticas: “signi-
ficado da avaliação do estado mental” e “organização curricular”. Os estudantes 
necessitam de maiores aprofundamentos teóricos e práticos sobre a avaliação do 
estado mental, revalorizando a importância desta no currículo por meio do em-
prego da problematização buscando assim, a formação para o cuidado integral. 
Faz-se necessário também investimento na capacitação docente para que estejam 
preparados para esta abordagem.
 

DIMENSÃO ÉTICA E EPISTEMOLÓGICA: 
aS COnTriBUiçõeS De ariSTÓTeleS Para a 

FOrMaçãO HUMana na aTUaliDaDe
MATEUS DE FREITAS BARREIRO
ALONSO BEZERRA DE CARVALHO
 Objeto tratado: Esta comunicação objetiva trazer as contribuições filo-
sóficas de Aristóteles para a Educação Contemporânea. Em Ética a Nicômaco, 
Aristóteles destaca a importância do vínculo entre as pessoas, para que através 
da amizade fosse possível formar um cidadão ético e participante da comunida-
de política como disposição de caráter para o conhecimento. Objetivos visados: 
Analisar que a incorporação e a disseminação de pressupostos éticos perpassam 
as atividades relacionadas à formação, à pedagogia e organização da sociedade. 
Procedimentos metodológicos adotados: Trata-se de uma pesquisa de análise bi-
bliográfica referente à temática ética, cuja finalidade principal é analisar conceitos 
e contextos, tendo em vista a contribuição que a filosofia aristotélica pode trazer 
para a educação contemporânea. Conclusões: Através desta pesquisa tem sido 
possível repensar Aristóteles, avaliar suas contribuições acerca da amizade entre 
professor-aluno para a formação de um cidadão ético.
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ViVÊnCia Da SeXUaliDaDe 
PelaS MUlHereS iDOSaS

RENATA FERNANDES DO NASCIMENTO
MARIA JOSÉ SANCHES MARIN
 Frente ao crescente aumento da população idosa com prevalência do sexo 
feminino, a conflitante interface existente entre os estereótipos e valores relacio-
nados à sexualidade na velhice, a falta de profissionais de saúde que acompa-
nhem as novas perspectivas e transformações que permitem o prolongamento da 
vida sexual, bem como à lacuna existente na produção do conhecimento no que 
se refere à sexualidade nas idosas, questiona-se: como a mulher idosa vivencia 
a sua sexualidade? O presente estudo tem como objetivo interpretar a vivência 
da sexualidade na ótica da mulher idosa. Trata-se de um estudo qualitativo na 
modalidade interpretativa por meio da Teoria Fundamentada nos Dados, a qual 
fundamentará a coleta e análise dos dados. Esse estudo será realizado com 50 
idosas que frequentam os espaços de convivência da Universidade da Terceira 
Idade e União dos Aposentados e Pensionistas de Marília. A coleta de dados será 
realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas com roteiro.
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engenHaria De PrODUçãO

IMPACTO EM NÍVEIS DE ESTOQUE E RUPTURAS DE 
FOrneCiMenTO DeViDO a inPleMenTaçãO De S&OP

ALAN ABREU SOUZA LIMA
DANI MARCELO NONATO MARQUES
 Diante de situações administrativas cada vez mais complicadas, mercado 
cada vez mais competitivo, avanço da tecnologia, maior acesso às informações, e 
clientes cada vez mais exigentes e seletivos, para obter uma maior fatia no merca-
do e sucesso diante das metas estabelecidas, as empresas tem investido e introdu-
zindo em suas organizações o processo de Planejamento de Vendas e Operações, 
do inglês Sales and Operation Planning (S&OP). O objetivo do trabalho é verificar 
em uma empresa, por meio de entrevista, como ocorreu a implementação do pro-
cesso de S&OP e apresentar os resultados obtidos. Para isso será realizado uma 
revisão bibliográfica a respeito do processo S&OP e suas relações com demais 
áreas de uma empresa. Será utilizado como base o livro de Thomas F. Wallace no 
qual são descritos etapas de implementação como também a verificação da efici-
ência do S&OP na empresa por meio de um questionário.
 

OS iMPaCTOS Da iMPlanTaçãO De UM SiSTeMa De 
GESTÃO DA QUALIDADE EM UMA INDUSTRIA DE 

MaTeriaiS COMPÓSiTOS eM FiBra De ViDrO
ALEX VIEIRA DA GUARDA
LEANDRO MENEGATTI BARALDI
 Este trabalho é embasado na metodologia PDCA, sendo esta a mais im-
portante ferramenta utilizada na implantação e manutenção de melhorias de pro-
cessos, produtos e/ou serviços, sendo eficaz para o desenvolvimento e principal-
mente a manutenção das mesmas. Ao  longo do trabalho é possível conhecer a 
evolução do conceito de qualidade através dos anos e como a indústria fomentou 
a necessidade de se desenvolver técnicas mais eficientes que melhorassem a qua-
lidade dos processos e produtos. Alem do surgimento do conceito de sistema de 
gestão da qualidade e a publicação das normas da serie ISO 9000. Com base nestes 
conceitos o presente trabalho irá demonstrar os benefícios alcançados com a im-
plantação de um sistema de gestão da qualidade em uma indústria fabricante de 
produtos  em materiais compósitos em fibra de vidro.
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iMPlanTaçãO DO 5S eM UMa eMPreSa 
DO raMO MeTalÚrgiCO

ANA LAURA GAZOTTO CONTRERA
RODRIGO FABIANO RAVAZI
 Para as empresas se tornarem competitivas a qualidade é um fator de ex-
trema importância. O objetivo geral deste estudo é realizar uma avaliação crítica 
do grau de maturidade de implantação da metodologia 5S no setor de solda em 
uma indústria metalúrgica. A empresa analisada não tinha um padrão de quali-
dade adequado em determinados processos produtivos levando ao desperdício 
de materiais, presença de gargalos em alguns processos produtivos, aumento do 
custo e mau aproveitamento do espaço físico. No estudo de caso foi observada a 
necessidade de implantar um programa de qualidade em seu processo de solda. 
Como resultados obtidos, os funcionários passaram a ter hábito de não ignorar os 
pequenos problemas e sim solucioná-los, a redução de desperdício e a otimização 
dos custos e resultados. Para eficácia na implantação deste programa foi necessá-
rio o envolvimento, a colaboração e a compreensão de todos com essa ferramenta 
de grande importância.
 

PrOPOSTa De reDUçãO DO aTraSO De 
FOrneCeDOreS na enTrega De PeDiDOS De COMPra

ANA PAULA BONACINA PADILHA DE OLIVEIRA
FÁBIO MARCIANO ZAFRA
 O estudo de caso está sendo realizado em uma empresa fabricante de má-
quinas agrícolas da região de Marília. Um dois principais problemas enfrentados 
pela empresa é atraso de fornecedores na entrega dos pedidos de compras. O ob-
jetivo principal desse trabalho é estudar a possível redução do atraso nas entregas 
de pedidos de dois fornecedores, através de um estudo de caso. Tendo como obje-
tivos específicos a análise de uma possível redução de despesas com fretes extras, 
um melhor o atendimento a linha de montagem, uma proposta de revisão nos 
níveis de estoques de segurança, reduzindo valores de estoque e aumentando o 
giro e por fim sugerir KPIs para melhorar a forma de medição. Pretende-se anali-
sar o problema através do uso de ferramentas estatísticas simples da metodologia 
DMAIC, seguindo todas as suas fases e propor as soluções através da elaboração 
de planos de ação. Todas as análises serão guiadas pela metodologia Seis Sigma.
 

CerÂMiCaS aVançaDaS e SUaS aPliCaçõeS 
na engenHaria

ANA PAULA TUBAKI
RODRIGO FABIANO RAVAZI
 A cerâmica é o material mais antigo produzido pelo homem e as cerâ-
micas avançadas possibilitam, no presente, algumas aplicações que eram consi-
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deradas praticamente impossíveis no passado. Graças às suas propriedades ex-
clusivas, são consideradas um dos materiais mais eficientes dos nossos tempos. 
As cerâmicas avançadas abrangem matérias-primas muito diversificados e, em 
parte, altamente especializados, com propriedades mecânicas, elétricas, térmicas 
e bioquímicas únicas, além de combinações de propriedades. Nos últimos anos, 
as cerâmicas deixaram de ser somente peças de decoração e as cerâmicas avança-
das ou de engenharia surgiram com o propósito de aproveitar todo este potencial 
e proporcionar um grande avanço em aplicações eletrônicas, médicas e processos 
que exigem alta precisão.
 

eSTUDO Para a iMPlanTaçãO De UM PlanO 
De ManUTençãO PreVenTiVa nO grUPO MOTO 

geraDOr eM UMa eMPreSa nO SeTOr De VareJO
ANDRÉ GUILHERME MUNHOZ EVANGELISTA
JOSÉ ANTONIO POLETTO FILHO
 Atualmente uma das grandes preocupações da empresa em questão é 
falta de abastecimento de energia elétrica em suas lojas, pois todo seu sistema 
de gestão depende da energia. A empresa adquiriu grupos moto geradores que 
serão instalados em todas as unidades que possibilitará resolver esta questão e 
possibilitará  o funcionamento horários de pico, onde o valor do custo da energia 
elétrica é maior. Porém a utilização constante dos equipamentos e um progra-
ma de manutenção precário ocasionam indisponibilidade. Visando minimizar as 
perdas causados por falha esse estudo tem por objetivo propor estratégias para o 
aumento da vida útil e a disponibilidade do grupo moto gerador, viabilizada por 
uma proposta de técnicas específicas que visam aumentar a eficácia nas ativida-
des atuais no setor de manutenção.
 

aPliCaçãO De argila na PrOTeçãO COnTra 
COrrOSãO

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SIQUEIRA GONÇALVES
JOSÉ MICHEL MONASSA
 A corrosão é dos principais fatores que afetam diretamente a superfície 
do aço vindo a degradá-la, trazendo como consequência, uma constante manu-
tenção destas superfícies em equipamentos agrícolas, portões residenciais, facha-
das metálicas, carrocerias entre outras. As preocupações com a proteção do aço 
assim evitando sua oxidação, trouxeram técnicas e aplicações de materiais para 
sua proteção como, tintas sintéticas e a galvanoplastia. Protegendo o aço evitamos 
os custos com manutenção devida  a sua oxidação. Assim num estudo hipotético-
dedutivo e experimental, este trabalho pretende pesquisar formas alternativas e 
baratas para a proteção do ferro e suas ligas de aço. O conhecimento popular do 
uso do óleo queimado para proteger máquinas e ferramentas que estão com suas 
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pinturas arranhadas ou já oxidadas é um procedimento corriqueiro em muitos 
sítios e fazendas. Embora esse procedimento atrase a degradação das ferramentas 
oxidadas, causa muita poluição ambiental devido o arraste do óleo queimado pe-
las águas das chuvas que acabam por contaminar o solo. A hipótese deste traba-
lho pretende usar argilas como um meio de proteção à superfície do aço, uma vez 
que as argilas trazem em suas composições, metais que podem agir como fundos 
fosfatizante, protegendo assim a superfície do aço contra a corrosão.

anÁliSe De ViaBiliDaDe eCOnÔMiCO-FinanCeira 
na geraçãO De BiOgÁS a ParTir De reSíDUOS DO 

PrOCeSSaMenTO Da ManDiOCa
ARIEL DONIZETI DA SILVA
FÁBIO MARCIANO ZAFRA
 O processamento da industrial da mandioca gera diversos resíduos de 
volume considerável e, dentre eles, a manipueira destaca-se devido ao elevado 
grau de poluição que pode causar quando depositada em lagos e rios sem trata-
mento adequado. Estudos preliminares demonstram que a manipueira apresenta 
elevado potencial de produção de gás metano, e consequentemente, de geração 
de energia para as próprias indústrias que processam a mandioca, possibilitando 
desta forma a diminuição de custos de produção, o aumento das receitas, além 
de se tratar de uma prática sustentável. Com a realização desse estudo em uma 
indústria de farinha da região, pretende-se analisar e propor a utilização da mani-
pueira, resíduo do processamento da mandioca, como matéria básica na geração 
de biogás e energia, a fim de avaliar o impacto sobre a lucratividade da empresa 
e reduzir a degradação ambiental, utilizando métodos de engenharia econômica 
e de técnicas de avaliação de investimento em gerenciamento de projetos.

ANÁLISE QUANTITATIVA DOS BENEFÍCIOS DO 
PROGRAMA 5S NA PRODUTIVIDADE: UM ESTUDO DE 

CaSO eM UMa CÉlUla De SOlDa
ARLEY DE PAULA NASCIMENTO
DANI MARCELO NONATO MARQUES
 Devido à globalização, os clientes estão exigindo cada vez mais qualida-
de, onde colocar a casa em ordem é o primeiro passo para a busca da satisfação do 
cliente. Com os desperdícios gerados no processo, eles geram preço alto, e torna 
a nossa vida mais cara. O Programa 5S é uma filosofia que, através da arrumação 
do ambiente de trabalho e mudança de hábitos das pessoas, melhora e aumenta 
o bem estar, diminui gastos, reduz de custos, a elevação da motivação e produti-
vidade, além do aumento da segurança das informações. O objetivo em questão é 
realizar a implantação do programa 5S em uma célula de solda, desde a filosofia 
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e elaboração, até os resultados finais, analisando os resultados, reduzindo assim, 
processos desnecessários e otimização do tempo. Pretende-se verificar os benefí-
cios que a metodologia trará para a empresa. Os procedimentos metodológicos 
será um estudo de caso, comparando o antes e depois da implantação do 5S na 
célula de solda.
 
iMPlanTaçãO DO WMS - WareHOUSe ManangeMenT 

SYSTeM  na raSTreaBiliDaDe De errOS e 
inDiCaDOreS De DeSeMPenHO. 

(eSTUDO De CaSO eM UMa eMPreSa aliMenTíCia)
BRUNO RICARDO NUNES CARDOSO
GERALDO CESAR MENEGHELLO
 O gerenciamento de estoque exige melhorias continuas a cada dia, a qua-
lidade do transporte, controle de estoque e de informações relacionadas e a mo-
vimentação de produtos são de fundamental importância para que o pedido seja 
entregue ao cliente de forma satisfatória. O presente trabalho tem como objetivo 
apresentar os benefícios do WMS, destacando a importância do controle de esto-
que, redução de erros, diminuição de custos, melhora do desempenho dos cola-
boradores, equipamentos e distribuição dos produtos no estoque. A pesquisa foi 
realizada de forma exploratória utilizando-se de livros, sites, artigos, arquivos de 
treinamentos e depoimentos de colaboradores e gestores.
 

aPliCaçãO De FerraMenTaS De PrODUçãO enXUTa 
na DeTeCçãO e eliMinaçãO De PerDaS e 

DeSPerDíCiOS eM PrOCeSSOS aliMenTíCiOS
CAMILA RAYMUNDI ORTIZ
FÁBIO MARCIANO ZAFRA
 A pesquisa aborda o Sistema Enxuto de Produção com base na melhoria 
contínua e na eliminação de desperdícios. Tem como objetivo, elaborar um estu-
do de caso para acompanhar os fluxos de produção de uma empresa alimentícia 
localizada na cidade de Marília, a fim de identificar as perdas resultantes de pro-
cessos, fazendo uso para tanto, de conceitos, técnicas e ferramentas de produção 
enxuta. Como proposta de melhoria, será apresentado um projeto de investimen-
to e calculado seu retorno financeiro, frente ao potencial lucro obtido.
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 iMPlanTaçãO DO P-FMea (anÁliSe DOS eFeiTOS e 
MODOS De FalHaS) eM UMa linHa De MOnTageM De 
SegUnDO eiXO DianTeirO DirigíVel eM CaMinHõeS 

FOrD MODelO CargO 2429
CAMILA YOLANDA SILVA DOS REIS
RODRIGO FABIANO RAVAZI
 O presente trabalho propõe a implantação da metodologia de Análise 
dos Efeitos e Modos de Falhas no Processo (FMEA de Processo), em uma linha 
de montagem de segundo eixo dianteiro dirigível, em uma empresa prestadora 
de serviços em caminhões, sediada na cidade de Tupã interior de São Paulo. O 
trabalho, objetiva demonstrar essa metodologia, seus conceitos e estratégias para 
eliminação de dúvidas ao que diz respeito a interpretação do FMEA de Proces-
sos, apresentando os pontos importantes da aplicação desta técnica no intuito de 
se evitar falhas potenciais e para facilitar a compreensão das pessoas, para total 
entendimento e viabilização de sua implantação. Para isto, o trabalho teve como 
objetivo principal, evidenciar todas as possíveis falhas de montagem ainda na 
concepção do projeto, buscando agir preventivamente, de maneira a minimizar 
ou eliminar os potenciais modos de falha oriundos do processo, para aumentar a 
qualidade e consequentemente a confiabilidade do produto.
 
MelHOria eM UM PrODUTO eXiSTenTe e reDUçãO De 

PrOCeSSO na eMPreSa SaSazaKi
CARLOS ROBERTO SILVA JUNIOR
DANILO CORRÊA SILVA
 Nas indústrias de esquadrias metálicas há uma crescente preocupação 
com a competitividade dos produtos, principalmente devido à utilização em pro-
jetos de habitação do governo. Porém, melhorias estéticas não são suficientes. Na 
área de engenharia de produção é preciso otimizar os tempos de fabricação e cus-
to para o que o produto se torne competitivo. O objetivo desse trabalho é imple-
mentar melhorias em um produto na empresa Sasazaki Ind. e Com. Ltda. Trata-se 
de uma porta de abrir com vidro da linha de aço, cujo maior diferencial é o vidro 
temperado que ocupa grande parte da esquadria, e é fixado na porta através de 
peças encaixáveis. Para isso é realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os méto-
dos e técnicas projetuais. Uma equipe multidisciplinar de profissionais trabalhou 
no projeto, de forma a desenvolver as melhorias no produto. A proposta é modi-
ficar o sistema de fixação do vidro a fim de simplificar seu processo de fabricação 
e, consequentemente, aumentar sua margem de lucro.
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geSTãO De PrOJeTOS COM a 
MeTODOlOgia SeiS SigMa

CLAUDEMIR ROGÉRIO MAZZUTTI
RODRIGO FABIANO RAVAZI
 A gestão de projetos tem se tornado parte integrante do processo de pla-
nejamento de empresas dos mais variados setores, sendo uma ferramenta de gran-
de valor para o seu sucesso. Os modernos métodos de gerenciamento de projetos 
não buscam apenas contemplar o clássico trinômio tempo, custo e qualidade, bus-
cam também gerenciar áreas de extrema importância como escopo, comunicação, 
recursos humanos, controle etc. Dentre muitas metodologias e ferramentas utili-
zadas na gestão de projetos tem se destacado o Seis Sigma, que pode ser utilizado 
na busca de produtos padronizados, pode ser utilizado como fonte de aumento 
de capital, como forma de controle e gestão de projetos em andamento dentro das 
organizações etc. O objetivo do trabalho é desenvolver uma ferramenta voltada a 
gestão de projetos, fazendo uso da metodologia Seis Sigma, com a finalidade de 
fornecer suporte na tomada de decisões, referentes aos projetos em andamento 
dentro de uma empresa do setor de máquinas e implementos agrícolas.
 

aValiaçãO De MeCaniSMO De aValiaçãO De 
DESEMPENHO E CONTROLE ESTRATÉGIA: 

UM eSTUDO SOBre a aPliCaçãO DO 
BalanCeD SCOreCarD

CRISTIANE TERUMI INAMURA
RICARDO JOSÉ SABATINE
 O Balaced Scorecard (BSC) é definido como uma análise crítica baseada 
em três fatores que efetivam a sua avaliação, são eles: conceituais, estruturais e 
gerenciais. O BSC permite difundir e alinhar a estratégia em todo o ambiente, 
onde utiliza medidas balanceadas de desempenho financeiras e não financeiras, 
que são interligadas por relações de causa e efeito e agrupadas em quatro di-
mensões: financeira, clientes, processos internos de negócios e aprendizagem ou 
crescimento. Além disso, o BSC auxilia na inovação dos processos das empresas, 
para que estas possam melhorar e alcançar a excelência em sua produção e me-
lhorar a qualidade dos serviços prestados aos seus clientes. Em virtude do que 
foi mencionado, a importância do BSC para o desenvolvimento do planejamento 
organizacional e estratégico de uma empresa em crescimento, é que esse tipo de 
planejamento possui estratégias organizacionais que medem o desempenho, vi-
sando as melhorias dos resultados em curto, médio e longo prazo.
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 iMPleMenTaçãO DO S&OP eM UMa FÁBriCa 
De CilinDrOS HiDrÁUliCOS

FABIO FERNANDES DOS SANTOS
JOSÉ ANTONIO POLETTO FILHO
 O processo S&OP (Planejamento de Vendas e Operações) tem por objeti-
vo integrar os diversos departamentos da organização, buscando excelência por 
meio de práticas simples, conseguindo desta forma atingir melhorias, tais como: 
níveis de estoque e custo de produção. Pretende-se atingir os objetivos por meio 
da integração do planejamento de vendas e produção onde, por princípio, as ven-
das não devem ultrapassar a capacidade fabril. Dentre esses fatores o presente 
trabalho justifica-se porque irá apresentar e comprovar a importância do S&OP.
 

DiFiCUlDaDeS na iMPlanTaçãO 
De UM SiSTeMa erP

FERNANDO DE OLIVEIRA SANTOS
EDSON DETREGIACHI FILHO
 O trabalho pretende diagnosticar os problemas ocorridos na implantação 
do sistema ERP nas empresas, a sigla significa Enterprise Resource Planning cuja 
tradução é Planejamento dos Recursos da Empresa. Segundo alguns autores o 
ERP oferecem rastreamento e visibilidade global da informação de qualquer parte 
da empresa e de sua Cadeia de Suprimento, o que possibilita decisões inteligen-
tes, com um fluxo de informações único, continua com armazenamento em uma 
única base de dados. Com informações on-line e em tempo real o sistema ERP 
permite visualizar por completo as transações efetuadas pela empresa, se tornan-
do um instrumento para melhoria de processos de negócios. Contudo, a implan-
tação desse sistema é complexa e algumas empresas encontram dificuldades em 
sua implementação. Assim,serão utilizadas ferramentas da Engenharia de Produ-
ção como o MASP,para encontrar as causas raízes dos problemas diagnosticados. 
O MASP para alguns autores aponta como um problema deve ser resolvido  e por 
essa razão é também determinado como um modelo racional.
 

INOVAÇÃO DE PROCESSOS NAS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS: ESTUDO DE CASO EM UMA INDÚSTRIA DE 

COnFeCçãO Da regiãO De Marília-SP
FRANCISCA MIQUELLE SIQUEIRA CARDOSO
EDSON DETREGIACHI FILHO
 Inovar significa aplicar conhecimentos, existentes ou especialmente elabo-
rados, para a implantação de novos ou significativamente melhorados produtos, 
processos e práticas de comercialização. É um elemento fundamental pois permite 
às empresas criarem diferenciais competitivos, além de melhorar a produtividade 
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dos negócios, aprimorar a qualidade dos produtos e aumentar o seu valor agre-
gado, ampliando o faturamento e a rentabilidade. É expressiva a presença das 
micro e pequenas empresas na economia do Brasil: são 6,9 milhões de negócios, 
correspondente a 99% das empresas. Essa presença significativa das MPE reforça 
a importância de se tratar de forma estratégica a sua relação com a inovação. Este 
estudo é voltado para a inovação de processo, por meio de pesquisa bibliográfica 
e realização de estudo de caso em uma indústria de confecção, mostrando a apli-
cação das ferramentas de redefinição de layout e estudo de tempos como recursos 
para a realização da inovação no ambiente industrial.
 

eSTUDO De aPliCaçãO De FilTrO UlTraViOleTa eM 
lÂMPaDaS FlUOreSCenTeS

GABRIEL CÍCERO LIMA
RODRIGO FABIANO RAVAZI
 As lâmpadas fluorescentes, bastante utilizadas na atualidade, possuem 
como característica de funcionamento a produção de radiação ultravioleta. Tal 
radiação é transformada em luz visível ao atravessar a camada branca, composta 
de sais de fósforo, existente na camada interna do tubo da lâmpada. Entretanto 
parte da radiação ultravioleta não é transformada em luz visível, transpassando 
o tubo da lâmpada. O presente trabalho busca estudar a viabilidade de aplicação 
de um filtro ultravioleta na camada externa da lâmpada e analisar se essa medida 
pode trazer uma melhoria de eficiência energética.
 

ManUTençãO CenTraDa na COnFiaBiliDaDe 
aPliCaDa eM UMa BOMBa De OXigÊniO De UMa 

inDÚSTria DO SeTOr aliMenTíCiO
GABRIEL MACHADO SERRA
DANILO CORRÊA SILVA
 Com um mercado cada vez mais competitivo, sistemas produtivos devem 
falhar cada vez menos. A busca por altos índices de produtividade proporcionou 
o desenvolvimento de técnicas de manutenção que visam aumentar a confiabilida-
de dos sistemas produtivos. A Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC) se 
utiliza da análise do histórico de falhas de um equipamento para fornecer maior 
confiabilidade ao processo produtivo. Assim, o objetivo desse trabalho é imple-
mentar a MCC em um compressor de oxigênio de uma indústria alimentícia. Esse 
equipamento é essencial ao processo de fermentação aeróbica, e eventuais falhas 
geram grandes prejuízos. Esse estudo tem caráter bibliográfico e documental, com 
a posterior realização de um estudo de caso. Os procedimentos devem incluir téc-
nicas relacionadas a análise dos modos de falhas e efeitos (FMEA). Por meio da 
análise desses dados é possível encontrar o “tempo ótimo” para manutenções pre-
ventivas, aumentando a disponibilidade do equipamento para a produção.
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 PrOgraMa 5S
GABRIELA TORRES JERONYMO
LEANDRO MENEGATTI BARALDI
 O presente trabalho tem como objetivo geral a implantação do instrumen-
to de qualidade 5S. É uma prática que propõe a organização, transformação do 
meio em que se vive ou trabalha, eliminação de desperdício, e melhoria na pro-
dutividade. Composto por cinco conceitos simples iniciados na língua japonesa 
com a letra “S”, que traduzidos para o português, significam: Senso de Utilização, 
Senso de Organização, Senso de Limpeza, Senso de Saúde e Higiene e Senso de 
Autodisciplina. Trata-se de uma proposta de reeducação e recuperação de alguns 
valores, e sendo a implantação de novos hábitos, necessita do comprometimento 
de todos os envolvidos. Ao final do trabalho serão apresentados os benefícios, di-
ficuldades, e resultados obtidos, sendo assim, um estudo bibliográfico completo e 
argumentativo sobre o tema desenvolvido, expondo casos de sucesso entre antes 
e depois da implantação do programa.
 

ESTUDO DE CASO: MAPEAMENTO DE PROCESSO 
eM UM HOSPiTal

GEISE KELLY ALEIXO CASSEMIRO
RODRIGO FABIANO RAVAZI
 Este trabalho tem como objetivo a aplicação do mapeamento de proces-
so em um hospital da região de Marília/SP. O mapeamento de processo é uma 
técnica que se preocupa com o posicionamento físico dos recursos de transfor-
mação, ou seja, posicionar os equipamentos, máquinas e pessoas. A identifica-
ção de custos e a eficácia da produção, o fluxo das operações, os desperdícios 
de recursos, as interrupções indesejadas e a redução de acidentes, também são 
oportunidades atribuídas ao mapeamento de processo. O desafio do trabalho é 
estudar e propor a aplicabilidade desta ferramenta em algo fora da indústria, 
em um segmento diferenciado como a área hospitalar, mas não menos impor-
tante. Com analise de cada setor, poderemos desenvolver métodos específicos 
e apropriados, caracterizando seus custos, tempos e movimentos. O controle 
dessas variáveis será convertido em maior qualidade, maior nível de produção, 
satisfação e lucratividade.
 

iMPlanTaçãO DO MÉTODO KanBan nO 
alMOXariFaDO De UM HOSPiTal

GISELE PAES DE OLIVEIRA
DANILO CORRÊA SILVA
 Estoques têm custos e ocupam espaço, recursos preciosos nos sistemas 
de produção enxutos. Assim, se os mesmos não puderem ser eliminados devem 
ser otimizados. No setor da saúde, esses fatores são ainda mais críticos, pois 
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muitos produtos necessitam de armazenagem especial e são perecíveis. Caso o 
controle não seja eficiente, pode gerar grandes prejuízos. Assim, este trabalho 
tem como objetivo implantar as técnicas do método Kanban voltadas às neces-
sidades de controle de estoque de um hospital psiquiátrico. Essa pesquisa tem 
caráter bibliográfico e documental, com a posterior realização de um estudo de 
caso. Espera-se que os resultados contribuam expressivamente para a redução 
do estoque no local e o seu fluxo seja aprimorado, evitando a falta de itens ou 
mesmo a degradação de produtos.
 

APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE 
nO gerenCiaMenTO De PrOJeTOS

GLAUBER MARANHO ALVES
EDSON DETREGIACHI FILHO
 Atualmente a comunicação visual é indispensável para as empresas, co-
mercio ou qualquer outro estabelecimento que tenha interação com o homem, 
pois é o primeiro contato do possível consumidor com o produto ou serviço 
ofertado, essa preocupação crescente em chamar a atenção do consumidor de 
forma rápida e eficaz, fez com que aumentasse o número de empresas e a con-
corrência entre elas. Este trabalho busca diagnosticar problemas existentes em 
uma empresa de comunicação visual propondo as melhores soluções possíveis, 
utilizando para isso ferramentas da Engenharia de Produção no gerenciamento 
de projetos e na qualidade dos processos. O gerenciamento de projetos bem 
executado garante um bom desempenho no trabalho e a satisfação do cliente, 
porém devido aos inúmeros problemas e a grande complexidade desse geren-
ciamento, é necessário à aplicação de técnicas e ferramentas da qualidade tais 
como Diagrama de Ishikawa (espinha de peixe), PERT-CPM e brainstorming 
(tempestade de ideias).
 

a UTilizaçãO DO TranSPOrTe MUlTiMODal COMO 
MeiO De reDUzir CUSTOS lOgíSTiCOS 

(eSTUDO De CaSO eM UMa eMPreSa aliMenTíCia)
GUILHERME FURLAN AIROLDI
GERALDO CESAR MENEGHELLO
 A Multimodalidade é caracterizada pela utilização de dois ou mais mo-
dais para a coleta, transporte, e entrega do produto até o seu destino final. O 
presente trabalho tem como objetivo estudar a utilização dos modais: ferroviário, 
rodoviário e marítimo, redirecionar as exportações de miúdos bovinos e suínos 
realizadas no porto de Santos para o porto de Paranaguá e reduzir os custos logís-
ticos atuais da empresa.
 

178



IV Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 

eSTUDO De TeMPOS e MÉTODOS eM UMa linHa De 
MOnTageM De BiCiCleTaS

GUSTAVO KATSUMOTO SAKAI
LEANDRO MENEGATTI BARALDI
 Este trabalho tem a finalidade de apresentar um estudo de tempos e mé-
todos em uma linha de montagem de bicicletas ergométricas verticais e horizon-
tais. Este estudo é aplicado como método de dimensionamento de capacidade de 
produção, permitindo dessa forma, obter melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis, identificando gargalos e padronizando o processo. Sua necessidade 
se mostra necessária devido à ocorrência de mudanças no processo de monta-
gem, como a inclusão ou exclusão de novas operações, mudanças no tempo de 
processamento, alteração de produto e variação na taxa de produção, além das 
operações com tempo ocioso ou sobrecarregado que representam problemas de 
eficiência da linha, gerando alterações na capacidade. Durante a abordagem do 
processo, foram notadas variações no tempo de montagem e falta de método pa-
dronizado no processo, os quais podem ser constatados por meio do volume diá-
rio de produção inconstante que se alastrou ao longo do mês de produção obser-
vado. O estudo visa identificar as deficiências e propor ações de melhoria, como 
balanceamento da linha e mudanças no lay-out, visando a redução de tempos de 
montagem e impactando no custo unitário final do produto.
 

ESTUDO DE CASO: ERGONOMIA APLICADA A MICRO 
eMPreSa COM SiSTeMa De PrODUçãO POr PrOJeTO

HERMANN MIGUEL TIEDE
JOSÉ ANTONIO POLETTO FILHO
 O presente trabalho irá analisar fatores ergonômicos em uma empresa de 
produção por projeto, propondo melhorias no ambiente de trabalho minimizan-
do o absenteísmo no setor analisado.
 

ESTUDO DE CASO: IMPLEMENTAÇÃO 
De PCP na eMPreSa BelaS arT’S

IZAIAS DE OLIVEIRA
DANILO CORRÊA SILVA
 Planejamento é essencial para que se produza mais, com menor custo 
possível, sobretudo nas Micro e Pequenas Empresas (MPEs). O Planejamen-
to e Controle de Produção (PCP) pode contribuir para aperfeiçoar e reduzir os 
desperdícios de uma empresa. Esses benefícios são extremamente importantes 
para as MPEs, pois muitas têm orçamento limitado e ainda estão se inserindo no 
mercado. Esse trabalho tem como objetivo implantar técnicas de PCP voltadas 
às necessidades de uma micro empresa produtora de luminárias. Inicialmente, a 
pesquisa terá caráter bibliográfico e documental, já em etapa posterior, os dados 
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levantados servirão como base para um estudo de caso. Os procedimentos devem 
incluir entrevistas com funcionários e técnicas padronizadas de coleta de dados: 
questionários; observação sistemática; e também de análise de dados quantitati-
vos de produção. Todos estes detalhes e especificidades devem ser observados e 
analisados para que se possa realizar a implantação do sistema proposto.
 

SiSTeMaS erP eM eMPreSaS De 
PEQUENO E MÉDIO PORTE

JEFERSON LUÍS PRUDENCIANO PERES
LEANDRO MENEGATTI BARALDI
 ERP são sistemas utilizados na gestão empresarial e poderosas ferramen-
tas para a integração estratégica de processos e de negócios de uma organização. 
Os fornecedores dos softwares ERP estão mudando o foco para as pequenas e 
médias empresas e, com essa mudança,  o mercado está em constante expansão. 
Concomitantemente surgem novas tendências, em especifico, com o desenvolvi-
mento de pacotes ERP livres (open source) e totalmente integrados com a inter-
net. O ERP modifica a estrutura de funcionamento das corporações e insere uma 
nova dinâmica ao trabalho comumente realizado. Porém, nenhuma tecnologia 
dispensa o acompanhamento humano, sendo sua principal aplicação o apoio à to-
mada de decisão. Este trabalho visa discutir e traçar algumas bases para analistas 
e gestores quanto às implicações da adoção desses sistemas.
 

aValiaçãO DO PrOCeSSO De DeSenVOlViMenTO De 
PrODUTO De UMa eMPreSa MeTalÚrgiCa 

e PrOPOSTa De MelHOria
JOÃO HUGO GOMES BARNABÉ
RODRIGO FABIANO RAVAZI
 Com base na ferramenta de Análise de Modo e Efeito de Falha (FMEA), este 
trabalho objetiva analisar a sua aplicação e implantação em uma empresa do ramo 
metalúrgico do interior do estado de São Paulo. O estudo de caso proposto visa a 
melhoria de um produto utilizado na área de exposição de mangueiras para jardim. 
O produto em questão apresentava deficiências como um tempo elevado com corte, 
falha de enrolamento da mangueira e falha na contagem de medida, tornando-se 
inviável e ocasionando muitas perdas. Com a aplicação da ferramenta FMEA pode-
se constatar todas melhorias em um novo desenvolvimento de produto.
 

eFiCiÊnCia na PrODUçãO DaS linHaS 
De BiSCOiTOS reCHeaDOS

JOSÉ MISAEL MARQUES PARACELOS
FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS
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 Em busca de uma maior produtividade do processo produtivo de bis-
coitos recheados, será realizado um estudo sobre a eficiência no processamento 
nas fases de recheamento e empacotamento, com o fim de encontrar os principais 
problemas ou fontes de variabilidade no processo que leva a aparição de defei-
tos, retalhos e varreduras. Para isso terá como base as principais ferramentas de 
análises de um processo, sendo uma delas a Seis-Sigma, que utiliza ferramentas 
estatísticas para melhorar a qualidade. A metodologia de investigação que se uti-
lizará será de tipo exploratório, quantitativo, descritivo, tomando como exemplo 
uma linha de produção de biscoitos. Na etapa final, consistirá em analisar, avaliar 
e apresentar os resultados obtidos nas etapas anteriores buscando determinar se 
ao finalizar o projeto, este cumpriu com os objetivos propostos no início do mes-
mo, apresentando propostas relacionadas aos resultados obtidos, com o fim de 
levantar possíveis planos de ação.
 

ESTUDO DE CASO: CONTROLE ESTATÍSTICO DO 
PrOCeSSO eM UMa inDÚSTria De ÓleO COMeSTíVel

LIDIANE PIN COLTRI
LEANDRO MENEGATTI BARALDI
 Este trabalho procura apresentar e demonstrar a importância da utili-
zação do Controle Estatístico do Processo como instrumento para a tomada de 
decisão em uma empresa de refino de óleo vegetal. O CEP fornece uma descri-
ção detalhada do comportamento do processo, identificando sua variabilidade e 
possibilitando que esta seja controlada ao longo do tempo, utilizando de cartas de 
controle que auxiliam na identificação de causas comuns e especiais de variação. 
Esse estudo, também, foi desenvolvido, com o objetivo de demonstrar como a 
análise da capacidade, ferramenta do CEP, pode auxiliar na análise de quais pro-
cessos são capazes de atender as especificações exigidas, com intuito de auxiliar 
no poder de tomada de decisão dos gestores que têm a possibilidade de aplicar 
melhorias de qualidade nos processos que se mostraram incapazes. Assim, foi 
realizada uma pesquisa do setor de envasamento automático em latas de óleo re-
finado de 900 ml, utilizando como ferramenta de coleta de dados e interpretação 
das mesmas, as cartas de controle. Os resultados obtidos através das cartas de 
controles, da média e da amplitude possibilitaram uma análise de variâncias e da 
capacidade dos processos formaram uma base para as interpretações e conclusões 
realizadas e subsidiam a tomada de decisão dos gestores da empresa.
 

MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA A 
PreViSãO De DeManDa

LUCAS LIMA DE OLIVEIRA
JUSSARA MALLIA ZACHI
 Com o mercado extremamente competitivo, critérios como demanda, 
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qualidade, custo, flexibilidade, inovação e prazo de entrega são determinantes 
para as empresas. A previsão de demanda é uma das metodologias aplicadas nas 
empresas que consiste na análise da demanda futura para um produto ou serviço 
com a finalidade de planejar e dimensionar recursos de modo a tentar reduzir 
custos desnecessários com decisões equivocadas. Dessa maneira, os métodos es-
tatísticos são usados com o propósito de redução do risco na tomada de decisão. 
O presente trabalho visa um estudo comparativo sobre os principais métodos 
quantitativos utilizados para a previsão de demanda e a aplicabilidade de cada 
um deles, fornecendo uma revisão bibliográfica sobre o assunto.
 

anÁliSe DOS FlUXOS De PeSSOaS, MaTeriaiS e 
INFORMAÇÕES NOS PEQUENOS E MÉDIOS COMÉRCIOS E 

POSSíVeiS COrreçõeS UTilizanDO Kaizen e 5S
MARCELO HENRIQUE BUGULA FARINHA
RODRIGO FABIANO RAVAZI
 A organização, em qualquer que seja o ambiente, é fundamental para um 
bom desempenho nas tarefas a serem executadas. Em um ambiente com muitos 
processos é fundamental que haja o mapeamento destes. Mapa de processos é a 
representação gráfica de um processo, isso serve para melhor entendimento e fá-
cil identificação das falhas. Este trabalho tem como objetivo mapear os fluxos de 
pessoas, materiais e informações em pequenos e médios comércios, visto que a 
Engenharia de Produção, apesar de voltada em sua maioridade para a indústria, 
também pode ser aplicada em outros setores como é o caso dos comércios. Após os 
mapeamentos feitos, os dados serão analisados e identificados possíveis erros nos 
processos e a partir desse ponto será analisado como pode ser feita a correção com 
a implantação de Kaizen e 5S, estes foram escolhidos por terem baixo custo de exe-
cução, visto que as entidades analisadas não possuem grande porte e os recursos 
podem ser limitados para efetuar as otimizações necessárias.
 
anÁliSe Da OPOrTUniDaDe De inSerir O PrOgraMa 

5S eM eSCOlaS De enSinO FUnDaMenTal
MARISA FURUKAWA
DANI MARCELO NONATO MARQUES
 O programa 5S é a base para a implantação de sistemas de gestão, como o 
Lean e o TPM. A maior dificuldade que as instituições têm em aplicar o programa e 
ter êxito é a autodisciplina dos envolvidos. Portanto, o trabalho tem como objetivo, 
avaliar oportunidade de inserir o programa 5S na base educacional, a fim de traba-
lhar os hábitos, comportamentos e disciplinas dos alunos e incentivar a criatividade 
e as relações interpessoais, utilizando como metodologia a revisão bibliográfica.
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a UTilizaçãO DO PlaneJaMenTO Para aUMenTO Da 
PRODUTIVIDADE EM UMA PEQUENA EMPRESA

MISAEL AZEVEDO MANSANO
EDSON DETREGIACHI FILHO
 O planejamento da produção é um fator preponderante para uma em-
presa. O sucesso de uma organização está diretamente ligado ao planejamento 
que a mesma realiza. A falta de planejamento nas pequenas empresas é um pro-
blema que afeta diretamente a produtividade.O objetivo desse trabalho é estudar 
a relação existente entre o planejamento da produção e a produtividade em uma 
pequena empresa utilizando ferramentas da Engenharia de Produção O objetivo 
específico é elaborar um roteiro de ações que possam auxiliar na resolução ou no 
melhoramento do problema de pesquisa. Foi desenvolvido um estudo de caso em 
uma empresa de pequeno porte, que atua no ramo de alimentos para animais. Esse 
trabalho é relevante por contribuir com a produtividade das pequenas empresas, 
aumentando sua rentabilidade e a geração de empregos nesse setor produtivo.
 
reDUçãO DO reFUgO eM UMa eMPreSa eSPeCialiSTa 

eM PrOCeSSOS De TranSFOrMaçãO DO 
PlÁSTiCO - SOPrO eMBalageM

MURILLO CESCHINI VIEIRA
JOSÉ ANTONIO POLETTO FILHO
 O presente trabalho pretende demonstrar como uma ferramenta da qua-
lidade bem implantada e robusta pode fazer a diferença nos resultados de uma 
organização. A empresa em questão, uma das referências nacionais em transfor-
mação de polímeros, atua também no mercado agrícola, produzindo e fornecen-
do para grandes clientes, embalagens para envase de defensivos agrícolas. As em-
balagens são produzidas a partir do processo de sopro, onde se consegue peças 
ocas através do “sopro” de ar no interior de um molde. Devido a grande demanda 
e concorrência do mercado em questão, é importante o controle evitando custos 
desnecessários. Neste processo, 70% do refugo é a impureza na parede das peças. 
Através das ferramentas do MASP foram testadas todas as possíveis falhas com 
a finalidade de determinar a causa raiz. Encontrada, foi elaborado um plano de 
ação robusto, validando a eficácia.
 

OS iMPaCTOS Da aDOçãO DO eDi na 
CaDeia De SUPriMenTOS COM FOCO na relaçãO 

FOrneCeDOr e ClienTe
NATHÁLIA FERNANDA PORSEBON
DANI MARCELO NONATO MARQUES
 O Eletronic Data Interchange (EDI) surgiu como uma tecnologia capaz de 
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integrar o relacionamento entre as empresas por meio de ferramentas de tecno-
logia de informação, reduzindo custos e aumentando a eficiência. Esse trabalho 
busca analisar o impacto do uso do EDI na relação entre clientes e fornecedores 
e na execução das atividades logísticas. Para atingir tal objetivo será feita uma 
survey com empresas usuárias dessa tecnologia a fim de comprovar os benefícios 
apontados no referencial teórico. A revisão teórica permeará pelas teorias da ca-
deia de suprimentos e suas principais atividades e do EDI, bem como pela análise 
da utilização desse sistema na cadeia e suprimentos e suas principais vantagens. 
Os resultados esperados buscam a verificação das melhorias provenientes da uti-
lização do EDI nas atividades logísticas das empresas, e os obstáculos enfrentados 
para adoção desse sistema.
 

anÁliSe DO SiSTeMa De aCiOnaMenTO Da 
PRODUÇÃO: UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA 

DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
NÍVIA TOGNI CÊGA DOS SANTOS
FÁBIO MARCIANO ZAFRA
 O objetivo deste trabalho é analisar o sistema utilizado para o acionamen-
to da produção de uma empresa de máquinas agrícolas, comparando-o com o 
que a literatura propõe, de acordo com as características dos materiais fabricados 
na empresa. O acionamento de um material significa o momento em que o ma-
terial deve ser fabricado para uso no processo seguinte. Existem vários sistemas 
que podem ser utilizados, mas para ambientes com alta variedade de itens e lead 
time, estruturas complexas e demanda flutuante há uma grande dificuldade para 
definir a melhor estratégia de acionamento da produção. Será utilizada pesquisa 
aplicada com uma abordagem combinada de pesquisa quantitativa e qualitativa e 
pesquisa exploratória, foi buscado levantar conhecimentos que dessem uma visão 
geral do problema objeto de estudo e foram utilizadas referências bibliográficas 
de conteúdos da área de administração da produção, gestão de estoque e planeja-
mento e controle da produção como base para tomada de decisões.
 

TeCnOlOgia na engenHaria De PrODUçãO
PEDRO LUIS WAITMAN
EDSON DETREGIACHI FILHO
 Apesar de largamente utilizado pelas grandes corporações, os sistemas 
de automação industrial tem um custo proibitivo para a grande maioria das pe-
quenas e micro empresas, o que motivou o desenvolvimento desse trabalho. A 
hipótese defendida é que sistemas de gerenciamento, de baixo custo, ou mesmo 
livres, disponíveis na internet, possam ser integrados com sistemas de automação 
discretos. O objetivo desse trabalho é desenvolver pesquisa bibliográfica sobre os 
sistemas de automação industrial, aprender sua dinâmica de ação, para orientar 
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trabalhos futuros relativos ao tema, aplicado na engenharia de produção. O ob-
jetivo específico é relacionar os tipos de sistemas disponíveis no mercado, suas 
características e funcionalidades. Para o desenvolvimento do trabalho, a metodo-
logia utilizada será a pesquisa bibliográfica sobre o tema da automação industrial. 
O trabalho é relevante, pois contribui com a produtividade das empresas e com o 
desenvolvimento econômico do país.

 aValiaçãO ergOnÔMiCa eM UM SeTOr 
De SOPrO De eMBalagenS PeT

RAFAEL CAETANO VIEIRA
DANILO CORRÊA SILVA
 A ergonomia é a disciplina científica que estuda a melhor maneira de se 
realizar as atividades humanas. Para isso, se utiliza de métodos, técnicas e fer-
ramentas para avaliar e propor melhorias nos locais onde essas atividades são 
realizadas. Este trabalho aborda a avaliação ergonômica em um setor de sopro de 
embalagens PET, utilizadas no envase de bebidas. As atividades realizadas pelos 
colaboradores do setor são repetitivas e carecem de alguns preceitos ergonômicos 
básicos. Com isso, o objetivo desse estudo é avaliar as atividades desenvolvidas 
nesse setor por meio do método de avaliação Occupational Repetitive Actions 
(OCRA). Esse método é capaz de mensurar e avaliar as sobrecargas dos colabora-
dores, em especial a repetitividade dos movimentos. A partir dos dados obtidos 
são propostas ações e melhorias que visem preservar a saúde e o bem-estar dos 
colaboradores do setor.
 

CÁlCUlO De CUSTOS
RAFAEL CONTRERA
VANIA ERICA HERRERA
 Dentro de uma empresa, uma boa gestão de custos possui grande impor-
tância para melhoria de preços, e com isso aumentar sua competitividade. E para 
isto, existem alguns mecanismos como por exemplo o sistema abc, absorção, entre 
outros. Mas dentro de uma micro empresa, a dificuldade com a falta de recursos 
para investimento, aliado a ideologia de empresários de considerarem que é um 
assunto, embora importante, simples a ser tratado, faz com que os mesmos op-
tem por métodos com pouca precisão de apontamentos. Com isso, este trabalho 
consistirá em uma pesquisa sobre a área de custos industriais voltada para micro 
e pequenas empresas, buscando reconhecer o que é mais correto e viável a ser 
utilizado.
 

SiSTeMa inTegraDO De geSTãO eMPreSarial erP
RAFAEL DE OLIVEIRA DEMORI
EDSON DETREGIACHI FILHO
 Nos anos 1990 surgiram os sistemas ERP (Enterprise Resource Planning, 
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ou Planejamento dos Recursos Empresariais), vieram para solucionar o problema 
das pressões sofridas pelas empresas devido ao mercado globalizado altamente 
competitivo, sendo assim as empresas foram forçadas a buscarem ferramentas 
para obterem reduções de custos e diferenciação de qualidade nos produtos e ser-
viços. As empresas sentiram a necessidade de gerenciar melhor a produção, para 
eliminar desperdícios de recursos, reduzir e melhorar o tempo de resposta de 
acordo com as necessidades dos clientes. Uma das principais características que 
os sistemas ERP possuem é que são integrados e permitem interligar e gerenciar 
as atividades internas das empresas. Antes do ERP os sistemas eram utilizados 
para automatizar atividades dentro dos departamentos sem terem uma visão in-
tegrada dos processos, sendo assim buscava uma eficiência local, mas não tinha 
ligação com a atividade ou processo na qual estava ligada.
 

aValiaçãO DO PrOCeSSO De HOMOlOgaçãO De 
FOrneCeDOreS De UMa eMPreSa aliMenTíCia

RAFAEL DI TULLIO TRINDADE
RODRIGO FABIANO RAVAZI
 O Desenvolvimento de Produto é um estágio fundamental dentro de uma 
empresa com a finalidade de sempre satisfazer o cliente final. Todo o Processo de 
Desenvolvimento de Produto deve ser sempre otimizado, buscando a rapidez, 
padronização, tecnologia e qualidade. Dentro do processo de Desenvolvimento 
existe a homologação de fornecedores que é parte importante, já que o grande 
envolvimento dos fornecedores desde o início do projeto de desenvolvimento de 
novos produtos estão diretamente ligados a uma maior rapidez da evolução do 
mesmo. Pois, se os fornecedores estiverem amplamente envolvidos a complexida-
de do projeto pode ser reduzida, o que, consequentemente o torna mais produtivo 
e rápido. Dessa forma, o estudo de caso será realizado no processo de desenvolvi-
mento de fornecedores de uma empresa alimentícia localizada no interior do es-
tado de São Paulo. Atualmente na empresa existe um Procedimento Operacional 
Padronizado, porém alguns fornecedores não cumprem com o mesmo.
 
DeSenVOlViMenTO De MODelO De OTiMizaçãO Para 

PrOBleMa De COrTe eM TUBO
RAFAEL JÚNIOR DE MORAES
RICARDO JOSÉ SABATINE
 Ao perceber um grande aumento na competitividade no mercado in-
dustrial, grandes e pequenas empresas estão focando na redução de custos e 
desperdícios, e assim sendo melhorando sua competitividade e fatia no mercado. 
Para tanto a Pesquisa Operacional tem se tornado uma das grandes ferramentas 
utilizadas para alcançar esse objetivo.No processo de corte de tubos existe um 
grande número de perdas e sobras, o que em sua maioria acabam elevando o 
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custo do produto, fazendo com que as empresas se atentem para esse problema, 
uma vez que para manter-se no mercado nos dias atuais é necessário diminuir 
os custos indesejados ao mais próximo do zero.O presente trabalho tem por ob-
jetivo desenvolver um modelo de otimização, a fim de minimizar perdas e gerar 
padrões de corte que facilitem o processo de corte, tendo como metodologia a 
coleta de dados, conscientização das partes envolvidas, o desenvolvimento do 
modelo matemático, análise dos resultados obtidos, aumentando o poder de dis-
puta da empresa B.
 

aPliCaçãO DO graFenO na elaBOraçãO 
De PlÁSTiCOS

RAPHAEL ZAMBON DA SILVA
JOSÉ MICHEL MONASSA
 Formas alotrópicas são diferentes substâncias caracterizadas por apenas 
um elemento em sua constituição, onde a diferença entre alótropos de um mesmo 
elemento estão concentrados na estrutura geométrica dessas substâncias e conse-
quentemente em suas características físico-químicas. Um exemplo de substância 
alotrópica é o carbono que até 2004 haviam sido obtidas três formas: o grafite, o 
diamante e o fulereno. A quarta forma alotrópica do carbono teve o início de seus 
estudos em 1947, mas apenas em 2010 rendeu um Prêmio Nobel de Física e com 
isso aumentou não só a quantidade de formas alotrópicas do carbono, como tam-
bém inovou os estudos da nanotecnologia com uma nova gama para substâncias 
em duas dimensões. Este trabalho dedica-se a apresentar as características desse 
material, que embora ainda não se tenha descoberto uma maneira de se obter em 
grande escala, está embasada em apresentar estudos feitos por indústrias e gru-
pos de pesquisas, buscando focar sua aplicação em termoplásticos.
 

eSTUDO De OTiMizaçãO Para O PrOCeSSO
De PrODUçãO DO eTanOl eM UMa eMPreSa

na regiãO De OUrinHOS/SP
SAMUEL CÉSAR SILVA DOS SANTOS
RICARDO JOSÉ SABATINE
 No Brasil, o setor sucroalcooleiro possui grande importância social e eco-
nômica. Temos em atividade no país, 389 usinas de açúcar e etanol em funciona-
mento dentro das exigências do Ministério da Agricultura. Essas unidades, dis-
postas em 9 estados, possuem capacidades variantes de um mil, até três milhões 
e trezentos mil litros de etanol por dia. Na busca por combustíveis renováveis, 
o etanol se apresenta como uma alternativa muito interessante, contudo, ainda 
faltam tecnologias e métodos de análise para produzi-lo com total excelência no 
país. A modelagem matemática, pode ser utilizada como uma importante ferra-
menta no setor, facilitando cálculos, analises e auxiliando a tomada de decisões. O 
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objetivo deste trabalho, além do estudo de toda a cadeia produtiva do etanol, foi 
o de investigar, propor, simular e analisar um modelo matemático, com o auxílio 
de técnicas englobadas pela Pesquisa Operacional, visando assim, a colaboração 
no ambiente produtivo da empresa estudada.
 

aPliCaçãO DO PlaneJaMenTO inTegraDO 
De VenDaS e OPeraçõeS (S&OP) eM UMa inDÚSTria 

aliMenTíCia (eSTUDO De CaSO)
VINICIUS MARTIN VICTOR DE MEDEIROS
GERALDO CESAR MENEGHELLO
 A implantação do S&OP – Sales and Operation Planning tem a finalidade 
de integrar as diversas áreas funcionais de uma empresa, quebrar barreiras de 
comunicação e garantir que o planejamento seja perseguido por todos como um 
objetivo comum, traçar metas e avaliar os resultados obtidos. A proposta deste 
trabalho é apresentar através de um estudo de caso, realizado em uma empresa 
do ramo alimentício, como se desenvolve o projeto de implantação de um sistema 
de planejamento de vendas e operações e como um plano operacional bem ela-
borado pode otimizar a utilização dos recursos essenciais da companhia, visando 
alcançar maior eficiência, reduzir custos e gerar maior rentabilidade.
 

PlaneJaMenTO De rOTaS nO SerViçO 
De leVanTaMenTO De DaDOS Para 

PrOVeDOreS De inTerneT
WILHEN HENRIQUE DOS SANTOS
GIULIANNA MAREGA MARQUES
 Para que os provedores de internet possam tirar o melhor proveito da tec-
nologia de distribuição de rede através de fibra óptica, é necessário um serviços 
de levantamento de dados em cidades ou regiões de interesse, tal serviço requer 
um planejamento de rotas para obter maior proveito e eficiência de suas equipes. 
A presente monografia tem como objetivo o estudo “Planejamento de rotas no 
serviço de levantamento de dados para provedores de internet”, que acompa-
nhará a metodologia da aplicação de um algoritmo para o planejamento de rotas 
através dos conceitos da teoria dos grafos, logística e pesquisa operacional. Este 
estudo também terá um embasamento teórico necessário para o entendimento do 
algoritmo proposto, além de demonstrar a aplicação do mesmo em um cenário 
real, suas vantagens, desvantagens e restrições de uso.
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UTilizaçãO DO MaSP (MÉTODO De anÁliSe 
e SOlUçãO De PrOBleMaS), na OTiMizaçãO DO 

FlUXO De inFOrMaçõeS
WILLIAM FELIPE DA SILVA
FÁBIO MARCIANO ZAFRA
 Dentro de uma organização com setores bem definidos, onde a cada um 
é atribuído tarefas que exigem prazos e confiabilidade, a qualidade dos dados 
coletados e posteriormente as informações passadas, vem como o diferencial para 
qualificar a forma como a empresa encara o desafio de gerenciar e integrar de for-
ma eficiente, os setores que a compõe. O problema a ser analisado consiste em ob-
servar a forma como um procedimento existente dentro de uma empresa do ramo 
de implementos agrícolas é realizado, e através da utilização das ferramentas de 
gestão da qualidade e de melhoria contínua, aplicando a metodologia de análise 
e solução de problemas (MASP), pretende-se chegar a causa raiz do problema, 
melhorando a integração da informação dentro da empresa.
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ÉTiCa

a iMPOrTanCia Da alMa Para 
O COnHeCiMenTO De DeUS

FABRÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS
ORION FERREIRA LIMA
 No presente trabalho pretender-se-à, à luz da filosofia de Santo Agos-
tinho, demonstrar que a idéia de Deus é um conhecimento universal e natural 
inseparável do espírito humano. Tal conhecimento não está somente presente no 
coração do homem como também se apresenta como suficiente a todos os ho-
mens, isto é, todo ser racional é capaz de lançar os olhos sobre o universo e re-
conhecer por meio dele o seu autor. Na esteira de Agostinho, mostrar-se-à que 
acreditar constitui um ato natural da vida humana, contudo, crer em Deus não 
é simplesmente acreditar que ele existe, mas aceitar estar em sua vida, que em 
ultima instância se encontra circunscrita ao âmbito da fé.
 

a iMPOrTÂnCia De OFereCer UMa FiniTUDe Digna 
ÀS PESSOAS: A ENFERMAGEM COMO PROTAGONISTA NA 

arTe DO CUiDar
ROSANA DE OLIVEIRA
CÁSSIA REGINA RODRIGUES NUNES
 O objetivo desse estudo foi de identificar e compreender a importância 
dos Cuidados Paliativos (CPs) ao doente terminal, com intuito de contribuir com 
todos profissionais de saúde, em especial os de enfermagem. Foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica com análise qualitativa dos dados. Utilizaram-se questões 
norteadoras que possibilitou a classificação do conteúdo em cinco temáticas: sen-
tido de morte, humanização nos CPs, tecnologias e terminalidade da vida, for-
mação profissional e o papel do enfermeiro. Identificou-se a dificuldade do ser 
humano em aceitar a morte, os atributos dos CPs para um fim digno, a impor-
tância do uso da tecnologia para alcançar o alívio da dor e a cura, como também 
a dificuldade em estabelecer os limites de seu uso. Concluiu-se que investir em 
CPs é mais importante que adiar o que é inevitável, que há carência na formação 
profissional com relação ao apoio emocional e psicológico, gerando dificuldades 
em lidar com a morte e que o papel da enfermagem é assegurar um fim digno com 
cuidados técnicos e humanizados, o que significa dar qualidade à vida que lhe 
resta, respeitando o período entre a doença e a morte. 
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a iMPOrTÂnCia DO COMPOrTaMenTO ÉTiCO 
naS relaçõeS e DeCiSõeS OrganizaCiOnaiS

SABRINA COLOMBO GOMES
JOSÉ RIBEIRO LEITE
 Assim como o comportamento pautado na formação cientifica e técnica, 
o comportamento ético é fundamental dentro das instituições. As decisões em-
presariais não deveriam acontecer sem que seja levado em conta esse alicerce da 
prática humana. As empresas são constituídas por pessoas que se relacionam di-
reta e indiretamente em prol de objetivos comuns. Seja a ética entendida como si-
nônimo de moral ou como reflexão de uma dada moral, não pode ficar de fora da 
vida organizacional. Este trabalho tem como objetivo investigar o quanto a ética é 
importante nas relações e decisões organizacionais. É uma pesquisa bibliográfica, 
desenvolvida em bases lógicas do método hipotético-dedutivo, a partir da identi-
ficação, seleção, leitura e interpretação de textos relacionados. Pelo o estudado até 
agora, afirma-se que a ética é condição necessária à garantia da qualidade da vida 
organizacional e de uma melhor relação desta com a sociedade, isto é, pautada no 
bem, respeito, solidariedade, responsabilidade e confiança.
 

a COMPreenSãO Da inDÚSTria CUlTUral 
E O QUESTIONAMENTO PROFUNDO COMO 

eSClareCiMenTO eCOlÓgiCO
VITOR DE LIMA
MAURICIO HUMBERTO VANCINE
HELEN BARBOSA RAIZ ENGLER
 Este trabalho não exclui a complexidade da totalidade do ser humano 
frente ao sistema capitalista, porém, parte da relação subjetiva do indivíduo, o 
qual se encontra inserido numa sociedade administrada pela ideologia imposta 
da indústria cultural, que reifica sua consciência, e o transforma em um consu-
midor para necessidades efêmeras. Este consumo desenfreado impede o mesmo 
de refletir acerca do mundo em que vive e não se compreenda como parte da 
natureza, degredando o meio ambiente a que pertence. Dessa forma, o objetivo 
desse trabalho é sintetizar as teorias de Theodor Adorno, para o desvelamento 
dos meios de manipulação da indústria cultural e de Arne Naess, sobre o questio-
namento profundo com a relação do homem como parte da natureza, para desen-
volver a consciência subjetiva em prol do meio ambiente e da vida sustentável. A 
metodologia partiu de leituras analíticas dos autores, questionamento reconstru-
tivo e síntese dialética em relação às teorias filosóficas e ecológicas.
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COnSiDeraçõeS SOBre 
a ViSãO HaBerMaSiana Da eUgenia e 

CONSEQUÊNCIAS ÉTICAS
VITOR DE MEDEIROS MARÇAL
ANA CLÁUDIA CORRÊA ZUIN MATTOS DO AMARAL
 O trabalho analisa as consequências geradas pela eugenia positiva, 
negativa e liberal. Inegavelmente vivemos a época do esplendor tecnológico, 
advindo das numerosas possibilidades e diversidades científicas, jamais vistas. 
Contudo, Jurgen Habermas demonstra preocupação com a ausência de limites 
estabelecidos no campo da tecnologia genética, pontuando sua reflexão na se-
ara da eugenia liberal, pela possibilidade de utilização de técnicas eugênicas 
ligadas ao livre comércio e não prescritas pelo Estado, como também nos casos 
da eugenia positiva, caracterizada por possuir uma finalidade somente aperfei-
çoadora. Considera-as, portanto, capazes de aniquilar a liberdade, igualdade e 
autonomia do ser intervido geneticamente, causando como resultado um aba-
lo moral na pessoa, visto que a ética moral da espécie, após tais procedimen-
tos, se tornará violada. No entanto, o autor defende a viabilidade da eugenia 
negativa, compreendida como a possuidora de finalidade curativa, mas desde 
que a mesma não seja utilizada para camuflar técnicas aperfeiçoadoras. Por fim, 
Habermas sugere que após intenso diálogo social, deve-se deixar determinado 
normativamente os casos nos quais a eugenia não seja capaz de configurar causa 
para a ocorrência de abalo ético no ser humano.
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FilOSOFia

A QUESTÃO FENOMENOLÓGICA DO SER NA 
PerSPeCTiVa De eDiTH STein

CLEBER WANDERLEI ERNESTO
THIAGO CALÇADO
 A fenomenologia é um campo onde o objeto a ser pesquisado é o próprio 
ser. Edith S. afirma que há: o ser finito e ser eterno. Quando falamos de Deus 
podemos falar de uma potência, porém que não se contradiz ao ato. A realização 
suprema do ser finito é a sua participação no ser terno. Tudo o que existe é uma 
coisa segundo o modo de ser divino. O ser eterno e o temporal são ideias que o 
espírito descobre em si mesmo. Dentro do que sou agora há algo que não é atual, 
mas será no futuro; Deus sempre é atual. Só o ser puro, ser terno, é totalmente per-
feito. O ser finito é perfeito na medida em que participa do ser eterno. A essência 
do homem pertence a uma dupla natureza: ser pessoa espiritual e ser informado 
corporalmente. A humanidade é onde o Verbo de Deus entrou na criação, a natu-
reza humana o recebeu; Cristo dispõe de duas naturezas, ele é o fundamento para 
a união dos homens com Deus. Cristo é a é a cabeça da criação toda. Nele o ser 
infinito e o ser eterno encontram-se perfeitamente
 

a SUPreSSãO DOS DireiTOS CiViS PelOS regiMeS 
MILITARES NA AMÉRICA LATINA: REFLEXÕES A PARTIR 

DO COnCeiTO De liBerDaDe POlíTiCa na 
SOCieDaDe PÓS-ilUMiniSTa

DANILO CORDEIRO SILVA
ORION FERREIRA LIMA
 A eclosão de diversos governos militares na América Latina durante a 
segunda metade do século XX estabeleceu um quadro generalizado de persegui-
ção política e supressão dos direitos civis em grande parte do continente. Em-
pregando os mais variados métodos de violência, as ditaduras latino-americanas 
violaram os direitos humanos e o princípio da liberdade individual, marcando a 
vida de milhares de cidadãos. O presente trabalho tem o objetivo de confrontar 
os dados da repressão causada por tais regimes com o pensamento de Benjamin 
Constant, autor da comparação entre a liberdade para os povos antigos e a liber-
dade dos modernos. Seguindo sua afirmação de que na sociedade moderna o res-
peito à liberdade política caracteriza-se pela defesa dos direitos individuais e pela 
sobreposição da vida particular à vida do Estado, o artigo buscará estabelecer a 
intensidade com que as ditaduras militares feriram tal princípio.
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 a lUTa De ClaSSeS e a CríTiCa MarXiSTa 
À BUrgUeSia

ÉDER FERREIRA BRUNO
MARCOS FERNANDES GONÇALVES
 É particularmente instigante a teoria Marxista da luta de classes. Formu-
lada por ele e confirmada pela experiência do movimento socialista, essa teoria 
nos ensina que a experiência histórica do movimento da classe operária, leva a 
um processo de degeneração burguesa do movimento socialista, e é vista como 
um instrumento poderoso nas mãos dos comunistas de todos os países que vivem 
a situação do capitalismo esmagador e que lutam em favor de uma vitória do 
socialismo. Marx separa as classes levando em consideração a relação dos donos 
do capital e vendedores da forma de trabalho, ou seja, patrão e proletariado. Para 
ele é necessário que essa dominação exercida por quem detém o poder do capital 
no processo de produção, não apenas atendam a vontade de tal classe, mas as 
relações e as lutas entre essas classes produzam importantes modificações e trans-
formações sociais, que levem a classe proletariada a ocupar seu lugar de classe no 
seio da sociedade moderna industrial, sem diferenças.
 
a “HUManizaçãO” DO SiMBÓliCO Ser HUManO SOB a 
IDEOLOGIA E O BIOPDER : LEGITIMIDADE DA VIDA NUA

FERNANDO RODRIGUES DE ALMEIDA
OSWALDO GIACOIA JÚNIOR
 O conceito ficto de moeda alcançou, com a garantia da democracia li-
beral, axiologia própria, em si, com valor que é variável, acima do conceito de 
seu valor de troca, logo, há necessidade de estabilidade social na cultura, para 
isso os aparelhos ideológicos do Estado, que com uma sistematização muito bem 
elaborado garantem a injeção da ideologia na cultura. Em uma análise sistêmica 
luhmanniana o enquadramento social é derivado do posicionamento econômico. 
Muitos corpos tem sua morte legitimada sem punição estatal. A possível exceção 
do corpo em função de seu desenquadramento econômico legitima a formação 
de corpos dóceis pelo emprego, do contrario o corpo sujeitar-se-ia ao homo sacer. 
A fim de entender a legitimação da morte em razão do posicionamento social e a 
consequente função do capital como influencia de cultura social, o presente estu-
do propõe a analise da relação da ideologia, cultura e politização da vida.
 

O iníCiO Da SOCieDaDe PriVaDa - rOSSeaU
GABRIEL SANTANA DE MORAES
MARCOS FERNANDES GONÇALVES
 Em Rousseau a natureza é anterior à sociedade, assim, a essência do 
homem está em seu estado primitivo, à medida que as dificuldades do meio se 
apresentavam ele era obrigado a superá-las, e por vezes a associando-se a outros 
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homens. Para Rousseau vivendo em sociedade o homem teria tudo para ser feliz. 
A história da humanidade sofre uma mudança pelo homem, a partir do momento 
que o mesmo coloca uma estaca no chão e diz que aquela área pertence a ele, e 
os outros indivíduos acreditam, neste exato momento nasce à sociedade privada; 
ou, a desigualdade entre os homens.Então aqui o homem tende aumentar suas ri-
quezas, e consequentemente diminuir a do outro a ponto de anulá-la. A liberdade 
não significa a ausência de qualquer espécie de convivência ou de vida associada, 
mas o fato de cada homem poder dispor da própria vida, sendo o seu juiz; ques-
tão central da noção de liberdade natural. Este caminho vai de encontro com o 
aniquilamento irremediável da liberdade natural.
 

A IMPORTÂNCIA DO PRÍNCIPE MAQUIAVÉLICO PARA A 
COnSTrUçãO De UMa nOVa ViSãO POliTiCa

JOÃO CARLOS LEME DA SILVA
MARCOS FERNANDES GONÇALVES
 O príncipe maquiavélico não representava um tirano egoísta que gover-
nava apenas por interesses pessoais, mas para Maquiavel era um homem fora do 
comum, dotado de uma percepção clara das coisas, de uma ética superior, o que 
lhe dá o direito de um uso extraordinário de seus poderes para a organização do 
Estado. O uso da força só era entendido como uma forma de fazer com que as leis 
fossem cumpridas. O príncipe maquiavélico não deseja outra coisa senão o bem-
estar da sociedade, a felicidade de seus súditos.
 

a FeliCiDaDe COMO COnTriBUiçãO Para a 
COnSTiTUiçãO DO Ser nO PenSaMenTO 

anTigO gregO
JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA
ORION FERREIRA LIMA
 Este trabalho buscará apresentar o conceito de felicidade no pensamento 
antigo grego. Apresentar-se-á o pensamento de Sócrates, Platão, Aristóteles e a es-
cola estoicista. Em Sócrates, a felicidade encontra-se circunscrita a uma vida devo-
tada à razão. Em Platão, a felicidade está na contemplação do Bem que transcende 
toda aparência do mundo sensível. Em Aristóteles, a felicidade se apresenta como 
virtude, o equilíbrio entre dois vícios, o de excesso e o de deficiência. Segundo 
Aristóteles, é preciso encontrar um meio termo (virtude) entre dois vícios, que é 
instanciado pela razão. Por fim, analisar-se-á a escola estoicista, cujo pensamento 
acerca da felicidade é cotejado na contemplação de uma vida virtuosa, como for-
ma de autoconservação do homem. Demonstrar-se-á que a felicidade, múltipla e 
multifacetada, tem como pano de fundo comum a subjetividade e a disposição 
de cada indivíduo em alcançá-la, sendo necessária uma proatividade do homem 
para alcançá-la em sua vida cotidiana.
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 O ESTADO DE NATUREZA ENQUANTO 
eSTaDO De COnFliTO

JONATAS PEREIRA DINIZ
MARCOS FERNANDES GONÇALVES
 O estado de natureza enquanto estado de conflito exige de todo ser hu-
mano uma constante luta interior para que seja capaz de superar seus desejos 
pessoais e seja capaz de almejar o bem comum. Isso acontece em vista do bem de 
toda sociedade que por sua vez depende do Estado para governá-la. Este tem o 
dever de zelar pela propagação da paz e a contínua defesa de todos. A eleição de 
um governo depende unicamente de todos os integrantes da sociedade, de modo 
que necessariamente a decisão seja unívoca, visto que a igualdade deve abranger 
a totalidade. Trata-se de um poder soberano legitimado pela sociedade em geral 
e governado por uma pessoa e/ou um grupo, tal poder chega a ser considerado 
como o Leviatã, ou seja, atribui-se ao soberano um caráter de um ser supremo, 
que no exercício de seu poder promove a integridade e coerência como princípio 
do bem estar geral. O objetivo principal é estabelecer a serenidade através da 
submissão do ser humano ao soberano, pois somente assim seu estado de guerra 
encontrará a devida orientação para não disseminar essa cultura pragmática que 
corrompe a estrutura social e causa opressão, donde se conclui que o governo 
representado pelo eleito não favorece parcelas, mas promove a unanimidade em 
prol da solução para o estado de guerra da sociedade.
 

O PaPel DO SOBeranO na PrOPOSTa De 
MODO De gOVernO De 

NICOLAU MAQUIAVEL EM O PRÍNCIPE
JONATHAS ALFREDO ZAKIR PEREIRA
MARCOS FERNANDES GONÇALVES
 O presente trabalho tem por objetivo investigar o papel do soberano na 
proposta de modo de governo de Nicolau Maquiavel contida em sua obra “O 
Príncipe”, que, desligado de princípios éticos e religiosos, apresenta uma polí-
tica em que o governante tem o poder pleno e pode usar de meios que não são 
considerados éticos para se manter no poder; tendo em vista, é claro, não o seu 
próprio bem-estar, mas o do Estado. A centralização do poder deveria beneficiar 
o governo. Aquele que divide o poder é fraco e não consegue atender os desafios 
do governo. Ele conserva a figura do poder indivisível nas mãos do príncipe, mas 
não tem nenhuma relação com o poder divino, uma vez que seu poder é secular, 
isento da moralidade.
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POlíTiCa TOTaliTÁria eM HannaH arenDT
LUCAS TROMBINI PAVONI
ORION FERREIRA LIMA
 O presente trabalho tem por objetivo compreender, através do pensa-
mento de Hannah Arendt, o totalitarismo na Europa, em especial o que surgiu na 
Alemanha nazista, em nível estatal e individual. A falta de garantias de igualdade 
no que tange aos direitos políticos aos judeus permitiu a emergência do antisse-
mitismo, que por sua vez constituiu um passo determinante na aceitação de uma 
política que agride o mundo e a natureza humana, tornando assim impossível à 
própria política. O nazismo representou um fenômeno novo na história da huma-
nidade, que levou a banalização do mal e promoveu o Holocausto, maior geno-
cídio do século XX. Diferente de outras tiranias, o totalitarismo não usa o terror 
apenas para intimidar os adversários e eliminar dimensões, mas para dominar 
as massas, de modo a torná-las submissas ao governo e, ao mesmo tempo, reféns 
de sua nefasta ideologia. Ideologia que declara suas vítimas inaptas a viver, visto 
que o governo já as vê como uma população em declínio.
 

O COnCeiTO De aMOr eM arTHUr SCHOPenHaUer
LUCIANO VILALBA MOURA
ORION FERREIRA LIMA
 Neste trabalho pretende-se demonstrar o conceito de amor em Schope-
nhauer. Em sua principal obra filosófica intitulada O mundo como vontade e re-
presentação, o filósofo postula que o amor é a coisa mais importante que existe na 
vida e que o maior erro da humanidade era pensar que a felicidade estava ligada 
ao amor. Para o filósofo o amor se constitui a partir do impulso biológico, que tem 
por finalidade perpetuar a espécie; a este impulso Schopenhauer denomina de 
impulso de vida. Mostrar-se-à com isso que o desejo não é exclusivo dos seres hu-
manos, e que este encontra-se presente em todos os seres vivos. Assim, percebe-
se que o amor nada mais é que a composição da geração futura que depende da 
comunhão carnal entre duas pessoas que acreditam que a sua união possa vir a 
contribuir positivamente no desenvolvimento das próximas gerações.
 

a OrigeM e OS FUnDaMenTOS Da 
DeSigUalDaDe enTre OS HOMenS na PerSPeCTiVa De 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
LUIZ CARLOS DUTRA
SELMA APARECIDA BASSOLI
 Rousseau trata da origem e dos fundamentos da desigualdade entre os ho-
mens a partir da criação de um estado hipotético, a fim de entender a passagem 
do estado de natureza, no qual a desigualdade era apenas física, para a situação 
de desigualdade política e moral do homem atual. O seu propósito é assinalar, no 
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progresso das coisas, o momento em que o direito surge como uma decorrência da 
violência, submetendo a natureza à lei. O desenvolvimento e o progresso teriam 
surgido através da instituição da propriedade privada. O fundador desta proprie-
dade teria sido o primeiro homem que cercou um terreno e disse que o possuía, ao 
mesmo tempo em que teria havido pessoas que aceitaram o estabelecimento dessa 
posse arbitrária. A propriedade privada é considerada não só a causadora da desi-
gualdade entre os homens, mas também o que deu origem a todos os males que hoje 
conhecemos e que podem ser representados pelas relações entre senhor e escravo.
 

UMa reFleXãO SOBre O PaPel TranSFOrMaDOr Da 
liTeraTUra, SegUnDO a COnCePçãO SarTreana, na 

FOrMaçãO DO inDiVíDUO
MARIA CAROLINE BELFANTE
SÉRGIO DEL´ARCO FILHO
VANDEÍ PINTO DA SILVA
 Este trabalho terá por objetivo trazer a compreensão maior do que é a lite-
ratura, por meio do texto Que é escrever?, presente no livro O que é a literatura, de 
Jean Paul Sartre, situando esta arte em comparação com as demais. Expor o caráter 
transformador que ela pode ter na vida das pessoas, na medida em que o desven-
damento de algo nos dá a capacidade de transformá-lo. Descobrimos o mundo e 
ao mesmo tempo a nós mesmos, pois nos posicionamos quanto aquilo que estamos 
a ler, nos redescobrimos revendo nosso posicionamento. Demonstrar a importân-
cia do papel da literatura na transformação, no desenvolvimento do homem e o 
valor de ser trabalhada nas escolas, na formação do indivíduo como cidadão.
 

DISCIPLINA EM FOUCAULT: 
UMa OrTOPeDia Para eFiCiÊnCia

MARISTELA GUIZARDI BISTERÇO
MARCOS FERNANDES GONÇALVES
 A obra “Vigiar e Punir” trata da história das punições aos delitos, desde 
a Antiguidade, bem como da violência nas prisões e evolução dos métodos pu-
nitivos na modernidade. Nesse arcabouço histórico é preconizado a necessida-
de da disciplina no desenvolvimento social e individual, como possibilidade de 
garantir o progresso e satisfação do homem. A sociedade disciplinar determina 
a posição de cada indivíduo em sua estrutura e seus mecanismos de ação fun-
cionam como forte coerção política. Foucault teoriza sobre tal sociedade, suas 
práticas e conhecimentos, acatados e transmitidos por meio de adestramentos, 
que ocorrem tanto em hospitais, quartéis, escolas ou prisões, como também em 
pleno convívio social. Este poder tem caráter relacional, pois se efetiva em cada 
corpo e se encontra difuso nessa sociedade, ou seja, uma engendrada e silenciosa 
microfísica de poder. Porém, ao contrário da esperada pacífica e eficiente domi-
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nação, o mau emprego deste poder permite e conclama à resistência.
 

CíriO  De nazarÉ COMO eXPeriÊnCia DO SagraDO - 
UMa aBOrDageM FenOMenOlÓgiCa

PEDRO PAULO ESPÍRITO SANTO QUEIROZ
MAURÍLIO ALVES RODRIGUES
 Este trabalho pretende demonstrar o Círio de Nazaré [1] a partir de uma 
visão antropológica e fenomenológica. Este é o resultado parcial da pesquisa cien-
tífica em andamento. Tal abordagem a partir do método fenomenológico analisará 
as diversas estruturas que compõem o Círio. Na estrutura religiosa, muito relevan-
te, são considerados: o mito originário, os símbolos que carregam a mística sagra-
da, o tempo sagrado, o espaço sagrado, o rito popular de devoção e a manifestação 
dos fenômenos não físicos (milagres). O mito originário do Círio de Nazaré está 
ligado à cultura ribeirinha amazônica, em especial a três aspectos centrais: o rio, a 
mata, e a religiosidade do homem amazônico. O Círio apresenta muitos símbolos, 
destacando-se a Imagem e a Corda, ambos considerados sagrados. No Círio de 
Nazaré constata-se um tempo sagrado; o segundo domingo de outubro é eterno, 
está fora do tempo cronológico. Existem dois grandes espaços sagrados: a basílica 
de Nazaré, que é a casa da santa, o templo por excelência de culto, e as ruas pelas 
quais a procissão passa. Para os romeiros este espaço é o caminho sagrado da San-
ta, o lugar do pagamento de promessas, da flagelação do corpo em agradecimento 
à Virgem por graças alcançadas. No Círio, o rito católico é convertido em rito po-
pular mariano, sendo essencialmente pessoal, pois os romeiros atribuem àquela 
que passa múltiplos sentidos. Muitos relatos de milagres aludem ao Círio; estes 
são relatos primordiais, como o aparecimento e o reaparecimento da imagem, e 
relatos contemporâneos de curas e aquisição de bens. Pretende-se demonstrar que 
o Círio de Nazaré em sua diversidade de características possui aspectos profanos 
e aspectos religiosos, comportando a análise de sua estrutura histórica, racional, 
social, antropológica/cultural, e nisto consistirá a pesquisa cientifica. [1] Círio de 
Nazaré: evento religioso e civil que acontece todos os anos, no segundo domingo 
de outubro, na cidade de Belém (PA), chegando a reunir mais de dois milhões de 
pessoas. É uma festa que possui aspectos Sagrados e Profanos, de alta relevância 
nas várias dimensões da vida do homem amazônico.
 

“KelSen e O BOlCHeViSMO”
RAFAEL SALATINI
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO
 O texto apresenta um estudo analítico do tema das formas de governo 
no pensamento de Hans Kelsen, destacando o tema da autocracia bolchevista. O 
estudo se baseia precipuamente no pequeno livro publicado nos EUA “A teoria 
política do bolchevismo” (1955).
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 O PaPel Da arTe nO enSinO De FilOSOFia
SELMY MENEZES DE SOUSA
VANDEÍ PINTO DA SILVA
 Temos como objetivo propor uma forma de amenizar as dificuldades 
existentes no ensino de filosofia no Brasil no nível médio, esta forma é: através 
da aproximação da filosofia com a arte. Esta pesquisa é baseada sobretudo nos 
autores: Aristóteles, Peirce, Friedrich Schiller e Jan Masschelein . Nossa hipótese é 
de que as problemáticas filosóficas, quando apresentadas por meio de algum tipo 
de obra de arte, surtem mais efeito nos alunos devido ao fato de que a obra de arte 
tem como caráter próprio a capacidade de arrebatar o observador, isto é, levá-lo 
consigo; ao mesmo tempo em que liberta o pensamento, de certa forma também o 
direciona, logo ela induz o pensamento a refletir; entendemos que o ato de filoso-
far exige liberdade de pensamento, exige criatividade, coisas que somente a Arte 
é capaz de incitar com maestria.
 

eManCiPaçãO e eDUCaçãO, UMa PrOPOSTa 
FilOSÓFiCa BaSeaDa nO MeSTre ignOranTe 

De ranCiÈre
SÉRGIO DEL’ ARCO FILHO
MARIA CAROLINE BELFANTE
VANDEÍ PINTO DA SILVA
 Este trabalho baseado no livro O Mestre Ignorante de Rancière, pretende 
alinhar o conteúdo do livro com as necessidades e reformas necessárias ao ensino 
básico de nossas escolas públicas visando não focar o ensino na instrução técnica 
apenas, mas estimular os alunos à pesquisa autodidata e colocando-os em contato 
com outras dimensões do espírito humano para além da razão instrumental. O 
objetivo com este projeto é possibilitar aos alunos do Ensino Básico e Técnico, 
uma maneira diferenciada de encarar o que significa estudar e para quê estudar. 
O resultado parcial desta pesquisa relaciona as informações obtidas do livro com 
os dados empíricos adquiridos em estágio na rede pública. Foi possível chegar à 
conclusão de que, embora a instrução técnica seja necessária, o foco que estão atri-
buindo a este método de aprendizagem é uma aposta na defasagem do intelecto 
humano e não um ato de progresso, pois instruir sem emancipar a capacidade do 
aluno de aprender por si, limita-o e o aliena.
 

TEORIA DA SEXUALIDADE: A REPRESSIVIDADE SEXUAL 
na SOCieDaDe SegUnDO FOUCaUlT

VINÍCIUS SANTOS DA CRUZ
THIAGO CALÇADO
 Na obra “A vontade do saber” da coleção História da Sexualidade, o fi-
lósofo Michel Foucault, analisa as ideias quanto à “hipótese repressiva”, a ideia 
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que a sociedade ocidental teria suprimido a sexualidade desde o século XVII até 
meados do século XX. Ele argumenta que esta hipótese é uma ilusão e que na 
realidade os discursos sobre a sexualidade proliferaram durante este período. 
Continua argumentando que neste momento os especialistas começam estudar 
a sexualidade de forma científica, classificando os diversos tipos de sexualidade 
e incentivando as pessoas a confessarem seus sentimentos e condutas sexuais, 
todos com o desejo de conhecer a “verdade” sobre o sexo. O autor chama a aten-
ção para o sexo posto em discurso, para as técnicas polimorfas de poder. Enfim, 
questiona quais os canais e através de quais discursos a sexualidade regula o in-
divíduo, e principalmente, ele nega a interdição, pois para Foucault, o silêncio, a 
negação e a censura é uma produção discursiva.
 

religiãO e MilagreS naS PerSPeCTiVaS 
De DaViD HUMe e lUDWig FeUerBaCH

VITOR HUGO PINHEIRO
THIAGO CALÇADO
 O presente trabalho tem por objetivo mostrar o que afirmam David Hume 
e Ludwig Feuerbach sobre religião e milagres. Para Hume, a religião tem em sua 
origem o medo e a incerteza, o que leva o ser humano a criar as diversas divinda-
des e atribuir a elas características humanas. Hume define o milagre como uma 
transgressão das leis da natureza que têm por base os testemunhos que, por sua 
vez, não são capazes de superar a experiência das leis imutáveis da natureza. Feu-
erbach considera que a origem da religião está na consciência humana. A religião 
é uma projeção das qualidades humanas em um ser transcendente, ela estabelece 
uma bipolaridade entre Deus e homem. Deus é autoconsciência humana, pois 
o homem afirma em Deus o que nega em si. O milagre, segundo o autor, é uma 
manifestação da imaginação. Crer em milagres é suprimir a atividade racional 
e esperar que os desejos sobrenaturais que temos se realizem. As características 
marcantes do milagre são a admiração e o conforto do ânimo.
 

DiSCUrSO SOBre aS CiÊnCiaS e aS arTeS
WILSON LUIZ BALBINO
MARCOS FERNANDES GONÇALVES
 Rousseau, por meio de seu discurso, vai analisar se o restabelecimento 
das ciências e das ates vai contribuir para aprimorar ou tornar podre os costu-
mes da sociedade. Ou seja, ele vai analisar as consequências do desenvolvimento 
das ciências e das ates no comportamento das pessoas. Rousseau acredita que as 
ciências e as artes é algo ruim para as pessoas, trazem vícios e costumes que de 
nada as favorece, ou seja, corrompem o homem. Pode-se comprovar essa posição 
de Rousseau, por meio do seguinte trecho, retirado de sua obra: “Oponhamos a 
esse quadro o dos costumes do pequeno número de povos que, preservados desse 

201



IV Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 

contágio de conhecimentos maus, por suas virtudes construíram a própria felici-
dade e constituem exemplo para as nações. Tais foram os antigos persas, nação 
singular no seio da qual se aprendia a virtude como nós aprendemos a ciência, 
que com tanta facilidade subjulgou a Ásia, sendo a única a possuir tal glória, e 
cuja história das instituições pode ser considerada um romance
 

a relaçãO enTre O USO DOS PrazereS e 
A BIODINÂMICA SOCIAL DO CORPO: DIÁLOGO 

enTre M. FOUCaUlT e W. reiCH
YASMIN APARECIDA CASSETARI DA SILVA
HÉLIO REBELLO CARDOSO JR.
 Este trabalho apresenta algumas considerações referentes à pesquisa de 
Iniciação científica, financiada pela FAPESP, realizada no período de julho de 
2013 a julho de 2014. Trata-se de um estudo teórico que tendo em vista a ela-
boração de uma análise abrangente do processo de subjetivação intrínseco ao 
controle e modos de realização das ações prazerosas, buscou delimitar como as 
diretrizes estabelecidas socialmente podem interferir na biodinâmica corporal e, 
por conseguinte, nas próprias relações humanas. Por meio de leituras específicas 
e pontuais, tais como os livros História da sexualidade II – o uso dos prazeres, 
de Foucault, e A função do orgasmo, de Reich, caracterizaremos e discorreremos 
sobre os conceitos de prazer, poder e corpo e suas relações. Assim, poderemos 
averiguaremos as perspectivas teóricas foucaultianas e reichianas condizentes a 
estruturação psíquica e biológica inerentes ao processo social e as normas a ele 
correlacionadas.
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MeCaTrÔniCa inDUSTrial

aUTOMaçãO DO PrOCeSSO De BraSSageM na
PrODUçãO De CerVeJa arTeSanal

ANTONIO AZEREDO
CAIO CESAR ALVAREZ LINDSTRON PRETO
LAERTE EDSON NUNES
 As vendas de cervejas artesanais no Brasil aumentaram em 79 % entre 
2008 e 2011. Esse contexto motivou o desenvolvimento desse trabalho, utilizando 
os recursos da automação, com o objetivo de melhorar o controle do processo 
de produção de cerveja artesanal. A metodologia utilizada é a pesquisa experi-
mental, culminando no desenvolvimento de um protótipo, capaz de simplificar 
o complexo processo artesanal de produção de cerveja, com inúmeras variáveis, 
sem, contudo impor ao produto características fabris. O protótipo utilizará sen-
sores para monitorar o processo e o controle deverá ser efetuado por um micro 
controlador, possibilitando a supervisão remota, por um software, valendo-se de 
uma interface de comunicação serial padrão RS 232. Pretende-se ao final, criar um 
produto de qualidade diferenciada pelo preciso controle das variáveis do proces-
so, aumentar a produção e reduzir os custos. Esse projeto pretende simplificar o 
trabalho do artesão a um custo compatível com suas possibilidades.
 

PilOTO aUTOMÁTiCO Para VeíCUlOS inDUSTriaiS
ARNALDO GOMES ALVES JUNIOR
JONATAS KEISUKE HAKAMADA
IDELBERTO DE GÊNOVA BUGATTI
 Em grandes e pequenas indústrias é estritamente necessário o transporte 
de cargas e movimentação de veículos entre funcionários. Assim como no trân-
sito de veículos utilitários há acidentes, também nas indústrias o mesmo ocor-
re, visto que os veículos possuem muitos “pontos cegos”, que impossibilitam o 
condutor de ter completa visão ao seu redor. O desenvolvimento de um sistema 
autônomo de veículos industriais visa produtividade e segurança dos operários, 
auxiliar a logística nas indústrias, e melhorar a rotina de produção. O objetivo 
do protótipo é estudar meios de desenvolver e melhorar os sistemas autônomos 
existentes e/ou incrementá-los, com um custo menor que os maquinários atuais, 
até então pouco disponíveis. Analisando-se os limites financeiros das pequenas 
empresas, desenvolve-se o protótipo visando credibilidade, trazendo tecnologia, 
conforto e segurança.
 

203



IV Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 

AQUECEDOR SOLAR COM 
COnTrOle DigiTal

BRUNO INÁCIO KIMOTO
JOSÉ ARNALDO DUARTE
 Uma alternativa prática e econômica para a redução do consumo de ener-
gia elétrica é utilizar a energia solar como fonte de calor para o aquecimento de 
água, substituindo o tradicional chuveiro elétrico, aparelho mais comum no Brasil 
para esta finalidade. Existem vários modelos de aquecedores solares disponíveis 
no mercado, cada vez mais modernos e mais eficientes, mas ainda esbarram em 
um problema técnico de controle de temperatura, controlando-a utilizando resis-
tência elétrica e sensor de temperatura, acionando a resistência quando a tempe-
ratura estiver abaixo do programado, necessitando de intervenção contínua do 
usuário, ligando e desligando sistema, para evitar o consumo desnecessário de 
energia em horários em que não haja consumo. Como solução para este problema 
será desenvolvido neste trabalho um protótipo de um sistema inteligente de con-
trole de temperatura utilizando um microcontrolador, visando maior economia 
de energia e conforto para o consumidor.
 

a aUTOMaçãO eM POrTa giraTÓria 
Para FaCiliTar a PaSSageM De POrTaDOreS 

De neCeSSiDaDeS FíSiCaS
CAIO RODRIGO CASSIMIRO DA SILVA
LAERTE EDSON NUNES
 Os constrangimentos sofridos por cadeirantes e portadores de necessi-
dades físicas (PNF), ao se depararem com as portas giratórias, precisando da aju-
da de terceiros para adentrarem nos recintos, motivou o desenvolvimento desse 
trabalho. Esse estudo traz a proposta de uma mudança no mecanismo da porta 
giratória para facilitar a passagem de PNF, autonomamente. Para isso será ne-
cessário realizar um registro do usuário para obtenção de um cartão que será 
utilizado para ativar o novo recurso oferecido. Nesse estudo o cartão será apenas 
representativo. Para realizar a passagem será necessário se identificar, logo após 
a parte que limita a passagem irá se adaptar para que o usuário possa realizar sua 
passagem. Alem da segurança de clientes e funcionários, os resultados pretendem 
promover a acessibilidade e a inclusão, pois o PNF não será submetido a certos 
constrangimentos e limitações, e o proprietário do estabelecimento poderá evitar 
envolver-se em processos judiciais.
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PlaneJaMenTO De UM rOBÔ 
aUTÔnOMO eXPlOraDOr

HEITOR ZOCAL BATISTA
BRUNO MARQUES DOS SANTOS
 O artigo descreve o processo de planejamento e construção de um protó-
tipo robótico autoguiado por meio de uma programação baseada em linguagem 
C. Seu objetivo é o de servir de guia aos estudantes que desejam iniciar seus estu-
dos sobre robótica. Partindo dos conhecimentos adquiridos no curso de Tecnolo-
gia em Mecatrônica Industrial, será possível o planejamento e a construção de um 
robô autônomo, capaz de desviar de obstáculos, percorrendo um ambiente des-
conhecido, procurando uma rota de fuga desse ambiente denominado como labi-
rinto de baixa complexidade. Estudos específicos têm relatado o uso da robótica 
tanto na educação quanto em ambientes industriais para a execução de tarefas e 
trabalhos repetitivos, exaustivos, precisos, de alta periculosidade e outras ações 
relevantes até mesmo improváveis para o homem. Este protótipo será construído 
com material de custo reduzido quando comparado com outros trabalhos dispo-
níveis da área.
 

DISPOSITIVO MECATRÔNICO: INSTRUMENTO 
FaCiliTaDOr Da lOCOMOçãO De 

DeFiCienTeS ViSUaiS
HENRIQUE LIMA BETONI
LEANDRO ONDA NAKAHATA
GUSTAVO ADOLFO MESQUITA SERVA CORAINI
 Os deficientes visuais encontram grandes dificuldades nas atividades 
corriqueiras, principalmente no que diz respeito à locomoção, ação na qual exis-
tem elevados índices de acidentes. Este projeto visa disponibilizar um dispositivo 
mecatrônico, de baixo custo que auxiliará na detecção de obstáculos acima da 
linha da cintura além de buracos e degraus, desta forma, sendo acessível a todos 
os deficientes visuais. A metodologia utilizada é o desenvolvimento experimental 
de um protótipo para se comprovar a viabilidade do mesmo. O dispositivo fun-
cionará através de emissões de ondas ultrassônicas que ao refletirem no obstáculo 
retornarão ao sensor, que a transformará em sinal elétrico que será interpretado 
pelo microcontrolador, este mandará sinais para que os motores funcionem, ge-
rando vibrações na mão do deficiente informando sobre o obstáculo.
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O PROCESSO DE AUTOMAÇÃO EM ESTUFAS: INCLUSÃO E 
SOBREVIVÊNCIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS

JOAQUIM FERNANDO LEITE
JOSÉ LUIS BALARIM DE OLIVEIRA
LAERTE EDSON NUNES
 A utilização da tecnologia de automação vem sendo aplicada em várias 
áreas como industrial, residencial e agricultura até mesmo nas estufas agrícolas. 
O principal problema apresentado na aplicação dessa tecnologia em estufas é o 
seu custo, pois os equipamentos utilizados tem um preço elevado além das taxas 
de instalação, fazendo com que a tecnologia seja usada apenas por produtores 
com alto poder aquisitivo. O objetivo deste trabalho é diminuir os custos para que 
pequenos produtos tenham acesso a essa tecnologia. Com o uso desse recurso nas 
estufas é possível obter produtos de melhor qualidade e ter maior produtividade. 
A metodologia utilizada é o desenvolvimento experimental de um protótipo apli-
cado em estufas para controlar as variáveis do ambiente e observar os resultados 
assim verificar a viabilidade do projeto.
 
OS DeSaFiOS Para O USO e COnSerVaçãO De energia
KELLY CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS
GUILHERME TRECENTI CORREA
JOSÉ ARNALDO DUARTE
 A produção sustentável de energia elétrica faz parte da agenda de muitos 
governos e apresenta-se como fundamental para o desenvolvimento e o futuro 
do planeta. A proposta deste trabalho é desenvolver um gerador eólico destinado 
aos consumidores residenciais e pequenas propriedades rurais. Além de ser uma 
produção sustentável de energia, o projeto é de baixo custo, viabilizando sua uti-
lização. O protótipo a ser desenvolvido é um gerador eólico de pequeno porte e 
acessível ao consumidor, a pesquisa está atrelada aos conteúdos desenvolvidos 
no curso de Tecnologia em Mecatrônica Industrial, com uso de tecnologias em 
sistemas de geração e consumo, para a eficácia dos equipamentos e a melhoria no 
consumo residencial, propiciando a redução de desperdícios e abusos, que busca 
eficiência energética com consciência ambiental e sustentável atrelado à consciên-
cia humana. Este protótipo é importante, pois contribui com a geração de energia 
elétrica e com a economia de seus usuários.
 

SenSOr iDenTiFiCaDOr De COreS
LAÍS STOCCO BANDINI
MARCELO ANTONIO MINORELLO
EDSON MANCUZO
 A automação industrial é uma poderosa ferramenta no auxílio da produ-
ção, contudo o custo de alguns equipamentos torna proibitiva sua utilização pelo 
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pequeno e micro empresário. O objetivo deste trabalho é desenvolver um protó-
tipo de um equipamento sensor capaz de diferenciar objetos com base em suas 
cores (inicialmente azul, verde ou vermelho), com baixo custo. Os objetos serão 
contados e separados pela cor que os mesmos apresentarem. Em seu funciona-
mento, o sensor emitirá as cores em questão por meio de um led RGB que incidirá 
sobre a peça; a luz uma vez refletida terá sua intensidade medida por um sensor 
capaz de converter a intensidade de luz em tensão. Um microcontrolador fará a 
leitura da tensão gerada pelo sensor, e seu software determinará a cor da peça 
que está sendo lida pelo sensor. Este trabalho é relevante uma vez que diminui os 
custos relativos à automação, propiciando o acesso a tecnologia aos pequenos e 
micro empresários, com a geração de novos postos de trabalho.
 

COnCeiTO e aPliCaçãO Da TeCnOlOgia aSSiSTiVa, 
COMO aPOiO a DeFiCienCia FiSiCa MOTOra SeVera

LUCAS DOS SANTOS FARRIPAS
WILLYAN HENRIQUE COSTA DOS SANTOS
ADALBERTO SANCHES MUNARO
 O trabalho de pesquisa foi desenvolvido como contribuição para solucio-
nar o problema de uma parcela significativa de brasileiros que possuem deficiên-
cia física motora. Diante das dificuldades dos portadores dessa deficiência e das 
pessoas que os auxiliam em sua locomoção, torna-se imprescindível o uso da Me-
catrônica Industrial para minimizar o uso da forca física. Para tanto, buscou-se a 
tecnologia assistiva, um termo utilizado para identificar todo arsenal de recursos 
e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades de pessoas 
com deficiência, e consequentemente, promover a vida com mais independente. 
No mercado atual existe um equipamento onde soluciona o problema de loco-
moção do cadeirante, porém seu alto custo é uma barreira para pessoas de baixa 
renda. Nesse contexto o objetivo desse trabalho é desenvolver um protótipo de 
baixo custo que atenda essas necessidades especiais. A metodologia empregada, 
o desenvolvimento experimental pretende verificar a viabilidade d
 

MONITORAMENTO DA CONDIÇÃO DE MÁQUINAS 
rOTaTiVaS eM TeMPO real

MARCELO CINTRA DE SOUZA
RENATO HENRIQUE DOS SANTOS
EDSON MANCUZO
 Atualmente na indústria, o senso comum, indica que qualquer máquina 
rotativa utilizada nas linhas de produção, está sujeita ao mau funcionamento e 
a interrupções não planejadas. A atividade de manutenção industrial consome 
recursos, para manter ou recolocar, as máquinas em funcionamento normal. Essa 
atividade é imprescindível para todo processo mas possui situações problemá-
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ticas relacionadas a diminuição de rendimento e produtividade e aumento de 
custos, dependendo do método aplicado. O objetivo deste trabalho é desenvolver 
um sistema mecatrônico, baseado em princípios da manutenção proativa (detecta 
falhas ocultas e imperceptíveis) que proporcione vantagens ás empresas, tentan-
do resolver os problemas com a utilização de recursos mínimos. A metodologia 
utilizada é o desenvolvimento experimental de um protótipo, que simule o fun-
cionamento de uma máquina rotativa, onde sensores efetuem o monitoramento 
das condições de funcionamento, e um sistema de controle atue visando à prote-
ção da máquina quando uma condição anormal for detectada.
 

eSTUDO SOBre a ViaBiliDaDe e a eFiCiÊnCia Da 
geraçãO e USO DO HiDrÔgeniO 

COMO COMBUSTíVel
MARCOS ALBUQUERQUE MACEDO
JOSÉ ARNALDO DUARTE
 Este trabalho é uma pesquisa experimental para verificar a viabilidade 
e a eficiência da geração e do uso do hidrogênio, como uma fonte alternativa 
de energia limpa, renovável, que pode diminuir a dependência do planeta aos 
combustíveis fósseis, como o Petróleo, tão presente no nosso dia a dia. Para o 
desenvolvimento desse trabalho foi efetuado um aprofundamento teórico sobre 
a história do hidrogênio, os métodos para produção por meio da eletrólise, os 
componentes químicos e os resíduos do processo, vantagens e desvantagens do 
seu uso, sua viabilidade econômica, técnica e uma projeção de como será seu uso 
como matriz energética em um futuro próximo. Será desenvolvido o protótipo de 
um gerador de hidrogênio de baixo custo e alta eficiência, que será acoplado a um 
motor estacionário para comparar os dados empíricos coletados durante os testes 
com aqueles dados obtidos teoricamente por meio da pesquisa efetuada, para 
realizar o trabalho de conclusão do curso de Mecatrônica Industrial.
 

PinaDeira aUTOMÁTiCa De BaiXO CUSTO 
Para CirCUiTO iMPreSSO

PEDRO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA NEVES
RICARDO FONSECA DA CRUZ
LAERTE EDSON NUNES
 Os processos industriais vêm sendo implementados com o apoio da tec-
nologia, o que motivou e desencadeou a ideia de automatizar um processo de 
pinagem de painéis de laminados para a furação CNC, em uma fábrica de placas 
de circuito impresso (PCI) usadas em equipamentos eletrônicos. Atualmente esse 
processo é feito manualmente. O objetivo do trabalho é automatizar um processo 
com baixo custo em relação aos equipamentos existentes no mercado, tornando 
esse processo eficiente, com mais rapidez, qualidade e precisão. A metodologia 
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utilizada foi o desenvolvimento de um protótipo, constituído por uma furadeira 
com avanço pneumático e a pinagem será realizada por meio de atuador pneumá-
tico formando o pacote que posteriormente será encaminhado à furação CNC. A 
parte estrutural será metálica com base e guias reguláveis, e todo o controle será 
realizado por meio de uma central eletrônica, responsável por todas as atuações, 
inclusive o sistema de segurança.
 

COnTrOle De PrODUçãO À DiSTÂnCia POr SMS
PEDRO HENRIQUE SILVA BIATO
NATÁLIA CRISTINA LUZI
EDSON MANCUZO
 Este trabalho propõe a implementação do sistema supervisório na própria 
máquina, oferecendo ao controlador a possibilidade de obtenção de dados acerca 
da produção a qualquer momento, mesmo à distância. Com isso, pretende-se ofe-
recer uma ferramenta que permita tomadas de decisões rápidas, trazendo resul-
tados eficazes e com maior acessibilidade, focando, assim, nos micro e pequenos 
empreendedores. A metodologia de trabalho é a pesquisa experimental e o meio 
utilizado para a supervisão e controle do sistema é o próprio aparelho celular do 
usuário, por meio do serviço de Short Message Service (SMS), um serviço popu-
lar no meio da telefonia móvel. A fim de mensurar a capacidade de aplicação do 
sistema desenvolveu-se uma envasadora dosadora volumétrica de líquidos. Esta 
abrange a reserva do líquido, seu controle sensorial (por dosagem volumétrica), o 
envase de insumos (garrafas), fechamento das garrafas e saída do produto final.
 

COnTrOle PWM (PUlSe WiDTH MODUlaTiOn)
RODRIGO GOMES
EDSON DETREGIACHI FILHO
 TECNOLOGIA PULSE WIDTH MODULATION (PWM) A tecnologia 
Pulse Width Modulation (PWM) é largamente utilizada na indústria e no sistema 
de automação e mecatrônica. No contexto da inovação, explorando o conceito de 
produzir algo já existente, porém de uma maneira inovadora, a tecnologia pode 
ser utilizada visando a redução dos custos dos projetos. O objetivo específico do 
trabalho é desenvolver um protótipo de uma fonte chaveada utilizando a tecnolo-
gia PWM com redução dos custos. A metodologia utilizada, no desenvolvimento 
é a pesquisa experimental, por meio de um protótipo para verificar a viabilidade 
do projeto. Este trabalho é relevante, pois contribui com a redução de custo indus-
trial, mediante a aplicação da tecnologia proporcionando uma maior competitivi-
dade para as empresas da cadeia produtiva nacional.
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OTiMizaçãO Da TranSMiSSãO e COnTrOle De DaDO 
eM SiSTeMaS MeCÂniCOS

SERGIO DA SILVA GONÇALVES
WILLIAN ALMEIDA GUEDES
PAULO SÉRGIO DE CASTRO
 Esse trabalho propõe desenvolver um protótipo que tem como princi-
pio facilitar e inovar equipamentos, utilizando a radiofrequência, como objetivo 
de ganhar tempo em mudanças que ocorrem nos layouts de empresas. Buscar a 
praticidade e a Portabilidade em equipamentos industriais, contribuindo com a 
diminuição de cabos de transmissões em alguns equipamentos e maquinas. A 
metodologia utilizada é a implementação experimental de um protótipo de um 
elevador de 4 níveis CLP(controle Lógico Programável) que utilizará a tecnologia 
da radiofrequência, para verificar a viabilidade do projeto.
 
agV (aUTOMaTiC gUiDeD VeHiCle) VeiCUlO gUiaDO 

aUTOMÁTiCaMenTe
VINICIUS ALESSANDRO SANTANA
ANDRE DA SILVA AMARAL
IDELBERTO DE GÊNOVA BUGATTI
 O tema selecionado para o projeto de pesquisa visa a elaboração de um 
AVG (automatic guided vehicle) veiculo guiado automaticamente e sua respecti-
va programação e implementação, com foco principalmente no intuito de ajudar 
as empresas a se tornarem competitivas com o uso de tecnologia de automação 
e segurança, e no custo-benefício de um equipamento avançado e de baixo cus-
to. Muitas empresas, quando adquirem , máquinas, componentes de automação, 
dentre outros, agregam bem mais que somente maquinário, elas tornam-se com-
petitivas agregando valor aos seus produtos baixando os custos de produção e 
aumentando o aporte de resposta frente a grande vendagem de seus produtos, 
alcançando metas de produção elevada. E a abordagem desse projeto é justamen-
te projetar e implementar solução por meio de um AVG de baixo custo precisão e 
repetibilidade, a partir de métodos da Mecatrônica, envolvendo eletrônica e me-
cânica, basicamente.
 

VeíCUlO Para MOViMenTaçãO e 
TranSPOrTe De MerCaDOriaS na inDUSTria

WILLIAN DOS SANTOS ALVES
ADALBERTO SANCHES MUNARO
 A maior parte dos processos industriais demandam mais de uma eta-
pa na cadeia produtiva, o que provoca a movimentação de produtos e matérias 
primas, o que acarreta o transporte de mercadorias em um ambiente fabril. De 
unidade em unidade de produção, o produto passa por várias linhas de inserção 
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e montagem de componentes até o seu local de destino. Local este, que pode ser 
tanto à armazenagem, a ida para outra unidade de produção ou a ida direto para 
a expedição de mercadorias. O objetivo geral deste trabalho é, desenvolver um 
protótipo mecatrônico para testar sua viabilidade, sendo que, o objetivo específi-
co de pesquisa é, desenvolver um protótipo para realizar a tarefa de transportar 
cargas, economizando energia elétrica, espaço no ambiente da fábrica, o tempo de 
entrega das mercadorias nas unidades de montagem e a segurança no transporte. 
Além disso, mostrar que o projeto é relevante, já que pode vir a beneficiar o siste-
ma produtivo das pequenas, médias e até das grandes corporações.
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TeOlOgia

a BUSCa De UM SenTiDO Para ViVÊnCia DO CeliBaTO 
na PÓS-MODerniDaDe

ADEFLOR XAVIER PEREIRA JÚNIOR
LUIZ ANTÔNIO LOPES RICCI
 O presente trabalho tem como objetivo refletir a busca de um sentido 
para a vivência do celibato eclesiástico na Pós-Modernidade. Vivemos não mais 
em uma época de mudanças, mas em uma mudança de época. Com essa mudança 
nos deparamos com a alteração de muitos paradigmas tradicionais. Valores que 
até pouco tempo atrás eram sólidos tornaram-se fluidos como os líquidos. Diante 
dessa realidade alguns daqueles que assumiram livremente o celibato eclesiástico 
e muitos daqueles que se preparam para esse compromisso lançam perguntas 
como: existe um sentido para o celibato hoje? Não seria o celibato o responsável 
pelos problemas presentes em meio aos clérigos? A extinção do celibato não au-
mentaria o número de vocacionados ao sacerdócio? Assim propomos um estudo 
sobre a disciplina que rege o celibato na Igreja, bem como um aprofundamento 
de seus fundamentos bíblico-teológicos. Além disso, apresentamos o conceito de 
sentido cunhado por Viktor Frankl, muito pertinente ao nosso estudo.
 
NOTAS CANÔNICAS SOBRE OS ARQUIVOS PAROQUIAIS

ANDERSON SANTANA CUNHA
CARLOS ROBERTO SANTANA DA SILVA
 Os arquivos eclesiásticos são importantes instrumentos não só para a or-
ganização social da Igreja, mas também para ajudar a contar a história da comuni-
dade paroquial e da sociedade na qual ela está inserida. Por isso as leis canônicas 
insistem na devida conservação e organização desses documentos no cartório pa-
roquial. Este trabalho apresenta alguns apontamentos a respeito da noção canôni-
ca de Arquivo Paroquial, além de tecer alguns comentários a respeitos dos livros 
que devem pertencer a tal acervo (Livro Tombo, Livros de Registros Sacramentais 
e Livros Contábeis). Por fim, são oferecidas algumas orientações práticas para os 
que são incumbidos da missão de zelar pelos Arquivos Paroquiais.
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a eXPeriÊnCia JUDaiCO-CriSTã DO DeSerTO
ANDRÉ LUIZ MARTINS DOS SANTOS
FERNANDO CANOMANUEL ABARZUZA
 O deserto é a pedagogia que Deus utiliza para que o homem encontre 
consigo mesmo e com o Transcendente. Nesse caminho, o homem se sente tenta-
do a fugir das provações ou a ceder às tentações que são incutidas contra ele. No 
entanto, o próprio homem descobre aquilo que o torna melhor e o torna capaz 
de Deus.Este trabalho demonstra de forma abrangente dois tipos de deserto: o 
primeiro deserto é aquele físico que na Sagrada Escritura adquire muitos enten-
dimentos, já que o deserto no mundo bíblico não é apenas um lugar arenoso, mas 
indica ausência, o vazio humano. A segunda forma de interpretar o deserto é no 
sentido espiritual, que não se dá apenas num deserto físico, mas também na rela-
ção com Deus e com os outros. À luz dessa experiência a Igreja recebe a força na 
caminhada empreendida, desde seu início, sob luzes e sombras; esta, protegida 
por Deus, auxilia os homens no percurso difícil da estrada da vida até o seu cum-
primento na Jerusalém Celeste.
 

O MiSTÉriO Da CrUz De CriSTO 
É MiSTÉriO De aMOr

ANTONIA EDNA DA SILVA ALVES
SIDNEI DE PAULA SANTOS
 O presente estudo visa analisar as causas que condenaram Jesus Cristo a 
morte de cruz. Quer mostrar que Deus não quis a morte de seu Filho, mas isso foi 
consequência de sua missão de anunciar um novo modo de ser e viver. Analisa 
também, o messianismo de Jesus, que é um messianismo diferente daquele espe-
rado, há tempos. A libertação que Jesus traz deve nascer no interior do homem. E 
aquilo que parecia fracasso, Cristo morto na cruz como um malfeitor, foi o ponto 
alto de seu amor pela humanidade. Para nós cristãos católicos a cruz é sinal e 
mistério de fé e salvação.
 

a PerSPeCTiVa MeSSiÂniCa nO PÓS - eXíliO
BENJAMIM MONTEIRO DE ASSIS JUNIOR
SIDNEI DE PAULA SANTOS
 Desde os primórdios da humanidade o homem tem voltado seu olhar 
para Deus, almejando ser por Ele atendido diante das várias dificuldades que so-
bre eles sobrecaem. Dentro desta perspectiva, direcionando nosso olhar sob o pe-
ríodo pós-exilíco, desenvolvemos todo o processo de insegurança e instabilidade 
que experimentou os hebreus no período mencionado, buscando ressaltar as vá-
rias dificuldades que esses enfrentaram, de forma singular sob aspecto religioso, 
que para os judeus se tratava da sua própria identidade. Por meio da religião, os 
Judeus mantinham-se unidos e principalmente confiantes que Deus não os aban-
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donaria. Orientados por vozes proféticas alimentavam a expectativa messiâni-
ca, acreditando que Deus enviaria o Messias para salvá-los. Expectativa essa que 
chega a sua concretude Em Jesus Cristo, que assume sobre si o sumo sacerdócio, 
cumprindo em si mesmo todas as promessas anunciadas pelos profetas.
 

A HISTÓRIA DE SÃO JOSÉ: 
O Pai aDOTiVO DO FilHO De DeUS

DENILSON JOSÉ BOM
LUIZ ANTÔNIO LOPES RICCI
 A história da vida de São José vem mostrar a trajetória do homem que 
chegou a ser “pai” do Filho de Deus, ressaltando entre suas virtudes, principal-
mente aquela com a qual a própria Bíblia o enaltece: “o homem justo”. Mostrar as 
diferenças entre o significado de Justiça no Antigo Testamento e na modernidade, 
como esse termo pode ter levado um homem simples a uma função tão sublime 
e quais exemplos podem ser ensinados por ele e praticados pelo cristão contem-
porâneo. Mostrar o valor de José dentro da teologia assim como o de Maria, que 
tem um lugar especial por ter gerado o Filho de Deus, o Salvador. José também 
participou e colaborou nesse projeto de amor, salvaguardando a Vida do Menino 
e de sua Mãe. José não fugiu das perseguições. É um homem da escuta da Palavra, 
homem dos sonhos que acredita em Deus; homem que aceitou ser pai adotivo 
do Filho de Deus,  não como progenitor de um filho; José que entrega sua vida à 
vontade de Deus para cuidar e ser o guardião de uma família,  tendo Maria como 
esposa e Jesus como seu Filho, que passa a chamá-lo de pai.  
 

a iMPOrTÂnCia Da MaTUriDaDe DO eU 
nO PrOCeSSO De FOrMaçãO PreSBiTeral

EDENILSON APARECIDO DAS NEVES
ÂNGELO FORNARI
 O documento conciliar Optatam Totius em seu décimo primeiro parágra-
fo nos afirma: “Cultivem-se, portanto nos alunos a devida maturidade humana, 
comprovada principalmente com uma certa estabilidade de ânimo, capacidade de 
tomar decisões, e reto juízo de julgar os homens e os acontecimentos”. A matura-
ção humano-afetiva do presbítero é uma exigência de seu próprio ministério. A 
medida que se cresce como pessoa o candidato descobre em si a fecundidade de 
sua vida e missão. Isso implica do candidato uma busca de si mesmo, um deixar 
de lado a criança que habitou um dia o seu interior para dar espaço ao homem 
que a Deus será consagrado. Metaforicamente, a imaturidade presbiteral pode ser 
expressa igualmente a “meninos que brincam de serem homens”. Sendo assim, 
faz parte do processo formativo tal busca. É um desafio cotidiano que deve ser 
enfrentado. É um bem necessário a se conquistar: em favor de si como pessoa, em 
favor do próximo como irmão e em favor da Igreja como cristão.
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 a TeOlOgia Da reVelaçaO COMO DeSaFiO Para O 
HOMeM MODernO

JORGE APARECIDO FORTUNATO JUNIOR
REGINALDO MARCOLINO
 Em nosso trabalho, veremos o crescimento moderno, e pós-moderno, 
pois a modernidade, prepara o caminho para a pós-modernidade. Deste modo, 
o que muitas das vezes prevalece em meio a modernidade é a filosofia do indi-
vidualismo, gerando uma liberdade desenfreada nas pessoas. Temos um grande 
acontecimento no período da modernidade que é o Concílio Vaticano II, a Igreja 
se reúne com seu Magistério, e busca elementos na modernidade para que tenha 
novos métodos de evangelização, nos areópagos da modernidade. João XXIII, ins-
pirado pala ação do Espírito Santo, faz este Concílio pastoral que o chama de um 
aggiornamento,ou seja, uma atualização das ações pastorais da Igreja. Assim, a 
Igreja vê por meio deste concílio pastoral, e de seu magistério a necessidade da 
inserção dos leigos para que a evangelização seja levada a todos aqueles que ne-
cessitam da palavra de Deus. 
 

TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO E ALTERIDADE:
JeSUS CriSTO e OS DeFiCienTeS

LUCAS EMANUEL RICCI DANTAS
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR
 O presente trabalho tem por objetivo analisar a passagem bíblica do Evan-
gelho de São João, Cap. 9, 1-3, episódio conhecido Como o Cego de Cafarnaum. 
Pretende-se analisar a atitude de Cristo com o cego, sobre a ótica da ética da alte-
ridade, levando em consideração alguns pressupostos da Teologia da Libertação, 
retirados da obra de Leonardo Boff, intitulada Jesus Cristo Libertador. Analisa-se 
a cura operada por Jesus no cego, como um espectro da libertação, que demonstra 
uma atitude de alteridade, pois Jesus reconheceu se no cego para poder a ele dar 
cura. Contudo, nota-se que a alteridade tema tão investigado atualmente, teve 
seu ponto inicial nas atitudes de Jesus Cristo enquanto homem. Para tal análise 
utiliza-se de uma metodologia indutiva-bibliográfica, com o objetivo de comparar 
a literatura bíblica com a literatura atual sobre alteridade e inclusão social.
 

O SOFriMenTO HUManO À lUz Da enCíCliCa 
SalViFiCí DOlOriS

MARCELO FELTRI RIBEIRO
LUIZ ANTÔNIO LOPES RICCI
 O presente trabalho tem por objetivo trabalhar a dinâmica do sofrimen-
to humano, na dimensão ético-moral à luz da Encíclica Salvificí Doloris. Sabe-se 
pela abordagem bíblica, que desde sua origem o povo de Israel é marcado pela 
dor. Afinal, como compreender o processo de dor da humanidade? Dentro desta 
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abordagem, propõe-se uma re-significação para as dores, seja em âmbito físico, 
como foi no caso de Jó; moral com José do Egito que foi acusado injustamente de 
assédio. No Novo Testamento,  a reflexão se volta ao próprio Cristo que morre na 
cruz, padecendo o sofrimento físico e moral. Também os seus discípulos, os pri-
meiros cristãos, são marcados pela dor, fruto das perseguições dos imperadores. 
Estes encontram sustento para as dores no próprio Cristo. No período contem-
porâneo há a tendência de não enfrentar a dor e, como consequências, surgem 
inúmeros problemas e fragilidades, como por exemplo, a eutanásia, vícios, suicí-
dio, depressão, medo etc. O ser humano parece não saber como resolver os seus 
sofrimentos ou ao menos lidar com eles, sejam físico, psicológico, moral e ético, 
resultado de uma gama de fatores.
 

O TeaTrO COMO inSTrUMenTO De eVangelizaçãO
MÁRCIO PATRÍCIO MONTEIRO
FERNANDO RODRIGUES FRANCISCO
 Mediante o apelo da Igreja que clama por uma evangelização que atraia 
a humanidade a Cristo, torna-se necessário criar condições que favoreçam o cres-
cimento espiritual e a edificação na fé. Falar do teatro como um instrumento de 
evangelização nos dias atuais é um tanto desafiador. A arte de fazer teatro per-
corre toda a história com uma vivacidade incrível, capaz de cativar e provocar 
reflexões. A ação teatral é um universo capaz de despertar a nossa sensibilidade, 
afinal, esse é o objetivo da arte. E, quando através da nossa criatividade, utiliza-
mos a mesma para evangelizar, estamos criando condições para que tanto nós 
quanto os outros nos tornemos sensíveis à ação de Deus. A proposta teatral no 
que diz respeito à evangelização só é válida se houver, por parte daqueles que a 
apresentarem, o interesse em buscar formação e conhecimento. Enfim, é preciso 
iniciativa e ousadia, para que a beleza refletida através do teatro nos direcione ao 
belo que é Deus. TEATRO, ARTE, EVANGELIZAÇÃO, CRISTIANISMO
 

A PARÓQUIA: INFLUÊNCIA DO CONCÍLIO VATICANO II 
NA CONCEPÇÃO DE PARÓQUIA

MURILO APARECIDO DIAS
CARLOS ROBERTO SANTANA DA SILVA
 O objetivo deste trabalho é apresentar a evolução histórica e a origem do 
conceito Paróquia. Buscamos esse conceito no Novo Código de Direito Canônico 
profundamente influenciado pelo Concílio Vaticano II. Sobre a Paróquia, Vati-
cano II apresenta em seus diversos documentos algumas ideias chaves: a missão 
dos presbíteros (LG 69); a impossibilidade da presença do Bispo em toda a sua 
Diocese (SC 42) e o apostolado dos leigos (AA 10). A Paróquia no aspecto pastoral 
torna-se menos administrativa e mais ministerial, mais personalizada cuja cura 
imediata é confiada a um Pároco como seu Pastor, sob a autoridade do Bispo dio-

216



IV Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 

cesano. Portanto, a Paróquia é a Igreja local em estado de comunidade básica, ou 
seja, é célula da Diocese. Todavia não são as Paróquias que fazem a Diocese, mas 
a Diocese que faz as Paróquias.
 

EXPERIÊNCIA MÍSTICA: CAMINHO PARA 
a ÉTiCa CriSTã

RAFAEL AP. DA SILVA
LUIZ ANTÔNIO LOPES RICCI
 Por meio da observação dos fenômenos culturais e sociais ocorridos no 
contexto atual, são perceptíveis as mudanças e transformações intensas e rápi-
das que ocorrem em nossa sociedade. O surgimento de novas tecnologias deu 
um novo rosto à humanidade, pois as transformações ocorridas no período da 
modernidade e pós-modernidade transformam a vida dos seres humanos, im-
primindo uma visão ampla e um novo modo de pensar. Tal mudança determina 
novos valores, novos paradigmas, originando, na maioria das vezes, seres frag-
mentados, tendo em vista que as rápidas transformações modificaram as estrutu-
ras e conceitos que eram essenciais à edificação da vida humana. Assim, podemos 
dizer que, mais do que uma época de mudanças, vivemos uma mudança de épo-
ca. Analisando esse momento histórico-cultural, podemos nos perguntar: como 
somos capazes de sustentar nosso agir ético, diante das estruturas e mudanças ad-
vindas da modernidade e pós-modernidade, como individualismo, secularismo, 
consumismo desenfreado, relativismo e outros? Como cristãos, o que nos motiva 
a viver a alteridade, o cuidado e a solidariedade em nossas relações e nos encoraja 
a lutar por um mundo melhor de modo que todos possam ter vida digna e sejam 
respeitados como seres humanos? Deste modo, neste trabalho, lançamos algumas 
pistas e apresentamos a importância da Mística como caminho de superação e re-
vitalização das estruturas e conceitos que se fragmentam com as transformações 
atuais. A vida mística como “motor” motivador capaz de sustentar nosso agir 
ético-moral e gerar autenticidade e excelência em nossas ações.
 

CIBERTEOLOGIA NA ÓTICA DE ANTONIO SPADARO: 
a reDe COMO aMBienTe De eXPreSSar a FÉ

TIAGO APARECIDO DE SOUZA BARBOSA
FERNANDO RODRIGUES FRANCISCO
 O presente trabalho quer estabelecer, numa análise crítica, em linhas ge-
rais, uma perspectiva teológica da cibercultura enquanto ambiente antropológi-
co. Conseguimos pensar o cristianismo nos tempos da rede? O projeto salvífico 
pode ser imaginado no ciberespaço? Uma possível Ciberteologia contribui para 
que os cristãos do mundo atual entendam o plano divino da salvação? Teólogos 
como Antonio Spadaro e Marciano Vidal apontam possíveis questionamentos e, 
por conseguinte, reflexões propriamente ditas. Spadaro indica a rede digital como 
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ambiente oportuno para que a Igreja possa conduzir a humanidade ao entendi-
mento da ação salvífica na história enquanto Vidal nos proporciona sua contri-
buição no que tange a Moral Cristã no contexto da globalização; direcionamentos 
tais, que discorreremos na ótica atual do Cristianismo. CIBERTEOLOGIA, CIBE-
RESPAÇO, REDE, CRISTIANISMO
 

EVANGELHO DE MARCOS: O CAMINHO 
QUE REVELA JESUS E O DISCIPULADO

WILLIANS ROQUE DE BRITO
SIDNEI DE PAULA SANTOS
 No evangelho de Marcos não podemos desconsiderar dois temas impor-
tantes e fundamentais: a identidade de Jesus e o discipulado. Sem uma das per-
nas somos incapazes de fazer um verdadeiro caminho, portanto, são dois temas 
complementares. Assim sendo, as duas pernas são necessárias para a leitura do 
evangelho, já que ele se detém em propor um caminho para o discípulo, no qual o 
Cristo vai se revelando gradativamente. O Cristo não pode ser reconhecido senão 
no seu trono que é a Cruz e o discípulo não pode reconhecê-lo sem se envolver no 
seu projeto.
 

COMUNIDADES LEIGAS CATÓLICAS: 
POSSíVel CaMinHO Para UMa eCleSiOlOgia DO 

COrPO MíSTiCO De CriSTO
WILSON MOSCARDI BASQUEROTO
MAURÍLIO ALVES RODRIGUES
 O fenômeno das comunidades cristãs de leigos não é recente: um bom 
exemplo são aquelas ligadas à corrente espiritual chamada Devotio moderna, ini-
ciada no século XIV, na Europa. No século XX deu-se o advento das chamadas 
Novas Comunidades Católicas, que agregam milhares de fiéis por ter-lhes ofere-
cido um novo despertar da fé. Assim, este trabalho buscou debruçar-se sobre a 
teologia do laicato, seu lugar teológico e seu papel na transmissão da Revelação, 
a partir do espaço religioso ocupado pelas comunidades leigas, as quais podem 
ser importante elemento eclesiológico de elucidação da realidade ontológica da 
Igreja como Corpo Místico de Cristo e da indelével identidade de cada cristão, 
membro ou célula desse corpo.
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