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APRESENtAÇÃO

 A iniciação à pesquisa científica nos cursos de graduação 
deve atender aspecto quantitativo, atingindo uma parcela significa-
tiva do corpo discente da Instituição de Ensino Superior (IES). Po-
rém, também deve estar engajada em atingir aspectos qualitativos. 
No entanto, quando se trata de qualidade da pesquisa desenvol-
vida, exige-se um esforço maior para que, ao longo do tempo, os 
resultados alcançados possam contribuir em aspectos relacionados 
à relevância, originalidade e aplicabilidade.
 Para isso, a IES deve prover infraestrutura, equipamentos, 
laboratórios específicos, investir em um corpo docente titulado e, 
principalmente, ter em sua missão o compromisso de manter indis-
sociabilidade entre os pilares do ensino, da pesquisa e da extensão, 
que sustentam a formação dos nossos alunos.     
 O Congresso de Pesquisa Científica (CPC), em sua quinta 
edição, apresenta não só uma quantidade expressiva de trabalhos, 
mas também projetos de pesquisa de relevância desenvolvidos no 
UNIVEM, na FAJOPA, na FAMEMA e na FATEC-Garça. Assim, 
convido você, leitor, a apreciar os resumos dos trabalhos de inicia-
ção cientifica dos nossos alunos de graduação e convidados.

Prof. Dr. Fábio Dacêncio Pereira
Coordenador do Núcleo de Apoio a Pesquisa 

e Extensão do UNIVEM (NAPex)
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Conferência de abertura

“O papel e a importância 
da inovação na 

pesquisa científica 
e tecnológica”

Prof. Dr. Ivanaldo Santos 
(Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte - UFRN)

Dia 19/10/2015 – 19h30
Salão Nobre do UNIVEM
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Sessões de comunicação

(SESSÃO 1) 
SIStEmAS COmPutACIONAIS APLICADOS 1
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Coordenador(es) de sessão:
ELVIS FUSCO
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[UNIVEM]
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2 - RECONHECImENtO DE CARACtERES utILIZANDO REDES 
NEuRAIS ARtIFICIAIS COm ENCOG 
[UNIVEM]
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3 - PROJEtO DE APOIO À EDuCAÇÃO - APLICAtIVO WEB DE APOIO À 
LÍNGuA EStRANGEIRA INGLÊS 
[UNIVEM]
FÁBIO HENRIQUE ALVES / MAURÍCIO DUARTE

 4 - LABORAtÓRIO VIRtuAL PARA PROtOtIPAÇÃO Em HARDWARE 
uSANDO FPGAS DA FAmÍLIA XILINX SPARtAN-6 
[UNIVEM]
CRISTIANO VICENTE / FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA

5 - DESEmPENHO DE PROCESSAmENtO muLtItHREADING 
PARA O ALGORItmO DE CRIPtOGRAFIA HOmOmÓRFICA 
BASEADO Em INtEIRO 
[UNIVEM]
MELISSA CORDEIRO CAVALCANTI / FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
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(SESSÃO 2) 
ENGENHARIA DE PRODuÇÃO 1

19/10/2015 - DAS 19H30 ÀS 22H30 - SALA 40 (uNIVEm)
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FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS

VÂNIA ÉRICA HERRERA
 

1 - EStRutuRAÇÃO DO SIStEmA DE GEStAO DE SEGuRANÇA DOS 
ALImENtOS NA BuSCA DA CERtIFICAÇÃO FSSC22000 
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ADELIE SOARES / FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS

2 - EFICIÊNCIA NA PRODuÇÃO DAS LINHAS DE BISCOItOS 
RECHEADOS 
[UNIVEM]
JOSÉ MISAEL MARQUES PARACELOS / FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS

3 - ImPLANtAÇÃO DE um SIStEmA DE GEStÃO DA QuALIDADE B
ASEADO NOS REQuISItOS DA ISO 9001:2008 - um EStuDO DE CASO 
Em umA EmPRESA mEtAL mECÂNICA 
[UNIVEM]
THALITA ZANETI NEVES / FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS

4 - APLICAÇÃO DO FmEA NO PROCESSO PRODutIVO DO AmENDOIm 
[UNIVEM]
MARIANE GONÇALVES DOS SANTOS / FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS

 5 - REDuÇÃO DE tEmPO DE tROCAS DE FERRAmENtAS Em 
mÁQuINA INJEtORA-SOPRADORA DE um EStÁGIO, PARA 
ImPLANtAÇÃO DO SIStEmA LEAN 
[UNIVEM]
ALEX MARIANO DA SILVA / FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS
 
7 - ANALISE DE ImPLEmENtAÇÃO DE ALGumAS FERRAmENtAS E 
tÉCNICAS DO SIStEmA tOYOtA DE PRODuÇÃO Em umA 
INDÚStRIA DA REGIÃO DE mARÍLIA/SP 
[UNIVEM]
WILLIAM YOSHIO TOBARA / VÂNIA ÉRICA HERREIRA
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(SESSÃO 3) 
SIStEmAS COmPutACIONAIS APLICADOS 2

19/10/2015 - DAS 21H20 ÀS 23H - SALA 51 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
ELVIS FUSCO

RODOLFO BARROS CHIARAMONTE
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
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[UNIVEM]
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2 - SIStEmA DE AuXILIO DE COmPRAS ONLINE 
[UNIVEM]
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(SESSÃO 4) 
tEOLOGIA mORAL E FAmÍLIA

20/10/2015 - DAS 14H ÀS 16H - AuDItÓRIO (FAJOPA)

Coordenador(es) de sessão:
LUIZ ANTONIO LOPES RICCI
DENISMAR RODRIGO ANDRE
LUCAS DAVID GONÇALVES

1 - SECuLARISmO E A FAmÍLIA 
[FAJOPA]
JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO / DULCINÉA RAMALHO AMARAL DE 
OLIVEIRA / ANATOLI KONSTANTIN GRADISKI

2 - O SILÊNCIO DOS CASAIS Em SEGuNDA uNIÃO 
[FAJOPA]
JACKSON BRASIL GOMES / CARLOS ROBERTO SANTANA DA SILVA
 
3 - O SACRAmENtO DO mAtRImÔNIO um EStuDO 
HIStÓRICO-CRÍtICO SOBRE O mAtRImÔNIO E A ABORDAGEm DA 
DOutRINA JuRÍDICO-PAStORAL 
[FAJOPA]
LUCAS ALAN COSTA / CARLOS ROBERTO SANTANA DA SILVA
 
4 - mAtRImÔNIO: A GRAÇA QuE SANtIFICA DuAS ALmAS [FAJOPA]
LEANDRO DONIZETE DA SILVA / CLÉCIO RIBEIRO

 5 - A CORPOREIDADE NA PREPARAÇÃO PARA O SACRAmENtO 
DO mAtRImÔNIO 
[FAJOPA]
MATHEUS LOPES FERREIRA / LUIZ ANTÔNIO LOPES RICCI
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(SESSÃO 5) 
FILOSOFIA POLÍtICA E mORAL

20/10/2015 - DAS 14H ÀS 16H - SALA 1 (FAJOPA)

Coordenador(es) de sessão:
MARCOS FERNANDES GONÇALVES

ALLAN DA SILVA COSTA
LUCAS AUGUSTO FILADELFO

1 - A ImPORtÂNCIA DA VIRtÚ E DA FORtuNA PARA A CRIAÇÃO DE 
umA ARtE DE GOVERNAR 
[FAJOPA]
JOÃO CARLOS LEME DA SILVA / MARCOS FERNANDES GONÇALVES
 
2 - O EXERCÍCIO DO PODER Em HOBBES E mAQuIAVEL: 
CONDIÇÃO PARA A SOCIEDADE HumANA 
[FAJOPA] 
JONATHAS ALFREDO ZAKIR PEREIRA / MARCOS FERNANDES 
GONÇALVES

3 - POLÍtICA tOtALItÁRIA E O mAL RADICAL À LuZ DO 
PENSAmENtO DE HANNAH ARENDt [FAJOPA]
LUCAS TROMBINI PAVONI / ORION FERREIRA LIMA
 
4 - OS CONCEItOS DA FILOSOFIA mORAL DE ImmANuEL KANt: 
um EStuDO COmPARAtIVO COm A PÓS-mODERNIDADE 
[FAJOPA]
VINÍCIUS LAURIANO FERREIRA / SELMA APARECIDA BASSOLI
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(SESSÃO 6) 
tEOLOGIA BÍBLICA

20/10/2015 - DAS 14H ÀS 16H - SALA 2 (FAJOPA)

Coordenador(es) de sessão:
ROMEU IZIDORO LEITE
ARMANDO NOCHETTI

IGOR LUÍS NOZABIELLI LUCHETTI

1 - “Eu VI, OuVI E DESCI” DEuS SE REVELA NA HIStÓRIA 
[FAJOPA]
EDVALDO RODRIGUES / MAURO ARISTIDES STRABELI 
 
2 - A SALVAÇÃO ANuNCIADA E REALIZADA NO tEmPO: 
O HOJE SALVÍFICO DO EVANGELHO DE LuCAS 
[FAJOPA]
RAFAEL ANDREATTA / SIDNEI DE PAULA SANTOS

3 - O mÉtODO PARABÓLICO DE JESuS NA tRADIÇÃO SINÓtICA: 
LItERAtuRA, CAtEQuESE, tEOLOGIA E VIDA À LuZ DA FÉ 
[FAJOPA]
GIOVANI FERNANDO CARDOSO / SIDNEI DE PAULA SANTOS

4 - REPENSAR OS mINIStÉRIOS ECLESIAIS À LuZ DOS tEXtOS DO 
SEGuNDO tEStAmENtO 
[FAJOPA]
ATHILA JOSÉ TINTINO / SIDNEI DE PAULA SANTOS
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(SESSÃO 7) 
mECAtRÔNICA 2

20/10/2015 - DAS 19H ÀS 21H - SALA 1 (FAtEC-GARÇA)

Coordenador(es) de sessão:
EDSON DETREGIACHI FILHO

MARCOS HENRIQUE PIVA
JOSÉ ANTÔNIO POLETTO

1 - IDENtIFICAÇÃO E DRENAGEm AutOmÁtICA DE ÁGuA NO 
COmBuStÍVEL 
[FATEC-GARÇA]
PEDRO AUGUSTO BORELLI ANTONELLI / EDIO ROBERTO MANFIO
 
2 - JOGO EDuCAtIVO COm RECuRSO DE COmANDO POR VOZ BASEA-
DO Em REtROFIt DE ImPRESSORA 
[FATEC-GARÇA]
GLAUBER MARANHO ALVES / EDIO ROBERTO MANFIO
 
3 - ACIONAmENtO ELEtRÔNICO DE PORtÃO VIA 
COmANDOS POR VOZ
[FATEC-GARÇA]
DANILO SERVONI LIMA / JEAN CARLO DE FIGUEIREDO MENDES / EDIO 
ROBERTO MANFIO
 
4 - AutOmAtIZAÇÃO DE EQuIPO mICROGOtAS PARA INFuSÃO DE 
SORO, mEDICAmENtOS E tRANSFuSÃO DE SANGuE Em ANImAIS
[FATEC-GARÇA]
BRUNO OUROS DE LUCENA / MARCOS SHOITI OHARA / ILDELBERTO 
DE GÊNOVA BUGATTI

5 - mAQuINA DE SOLDA A PONtO Em GRADES ELO 
[FATEC-GARÇA]
NORTON GUILHERME APOLINÁRIO DA SILVA BORGES / MATHEUS 
FERREIRA ALVES / JOSÉ ANTÔNIO POLETTO FILHO
 
6 - BRAÇO ROBÓtICO 
[FATEC-GARÇA]
WESLEY MOURA GREGUI / FABIANO FERREIRA DOS SANTOS / JOSÉ 
ANTÔNIO POLETTO FILHO
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 7 - CONtROLE AutOmAtIZADO DO NÍVEL DE FLuÍDO 
DE AGROtÓXICOS
[FATEC-GARÇA]
EDUARDO RIBEIRO DA SILVA FILHO / MATHEUS TEODORO DUARTE / 
JOSÉ ARNALDO DUARTE
 
8 AutOmAÇÃO DE INStRumENtO INDuStRIAL DE CORtE 
[FATEC-GARÇA]
DIEGO FIORINI DOS SANTOS / RENAN DE SOUZA RAMALHO / JOSÉ 
AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS

(SESSÃO 8) 
ANÁLISE E DESENVOLVImENtO 

DE SIStEmAS 1

20/10/2015 - DAS 19H ÀS 21H - SALA 5 (FAtEC-GARÇA)

Coordenador(es) de sessão:
LARISSA PAVARINI DA LUZ

ADRIANO SUNAO NAKAMURA
 

1 - SIStEmA DE AuXILIO AO PROFESSOR 
[FATEC-GARÇA]
OTÁVIO GOMES / CRISTOVAN E. HERCULIANI
 
2 - HELPDESK - APLICAtIVO PARA AuXÍLIO DE mONItORAmENtO E 
GERENCIAmENtO DE REDES 
[FATEC-GARÇA]
FLÁVIO ANTÔNIO DOS REIS SILVA / DANILO DOLCI
 
3 - PRÁtICAS ItIL: umA COmPREENSÃO DE SuA ImPLEmENtAÇÃO 
NA GEStÃO DE SERVIÇOS DE tI 
[FATEC-GARÇA]
EMERSON ROSA EDUARDO / DANILO DOLCI
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4 - mELHORIA CONtÍNuA NO PROCESSO DE QuALIDADE 
DE SOFtWARE
[FATEC-GARÇA]
ANDRESSA ROBERTA SIQUEIRA DOS SANTOS / JOÃO BAPTISTA 
CARDIA NETO
 
5 - PROPOStA DE um SIStEmA PARA O AuXÍLIO NO 
GERENCIAmENtO DOS PROCESSOS DE DESENHOS tÉCNICO E
ORÇAmENtO NO SEtOR DE ESQuADRIAS mEtÁLICAS 
[FATEC-GARÇA]
JONATHAN CASTRO DOS SANTOS / LARISSA PAVARINI DA LUZ

6 - APLICAÇÃO WEB PARA DIVuLGAÇÃO DE CONtEÚDO 
AuDIOVISuAL
[FATEC-GARÇA]
MAIARA HELENA FERREIRA PEDROSO / LARISSA PAVARINI DA LUZ
 
7 - A ImPORtÂNCIA DA INtERAÇÃO HumANO-COmPutADOR NO 
COmÉRCIO ELEtRÔNICO: um EStuDO DE CASO SOBRE A EmPRESA 
mERCADO LIVRE E OLX 
[FATEC-GARÇA]
NOEMI PATRÍCIA FUJII OKIMURA / LARISSA PAVARINI DA LUZ
 
8 - A ImPORtANCIA DE um SOFtWARE PARA mICROEmPRESA
[FATEC-GARÇA]
GUILHERME ALVES QUINTILIANO / RENATA APARECIDA DE 
CARVALHO PASCHOAL
 
9 - DESENVOLVImENtO DE umA PÁGINA WEB E um APLICAtIVO 
PARA DISPOSItIVOS mÓVEIS PARA O CONtROLE DE ADOÇõES 
DE ANImAIS
[FATEC-GARÇA]
JOSÉ ANTONIO TAVARES BENETTI / DANILO DOLCI
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(SESSÃO 9) 
ADmINIStRAÇÃO 1

20/10/2015 - DAS 19H25 ÀS 22H - SALA 33 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

 
1 - O SIStEmA DE SOLuÇÃO DE CONtROVERSIAS DA OmC COmO 
INStRumENtO DE ACESSO AOS mERCADOS: BRASIL VERSuS 
EStADOS uNIDOS NO CASO CONtENCIOSO DA LARANJA 
[UNIVEM]
CAMILA BORTOLOTTI RAMIRES / CLARISSA CHAGAS SANCHES MO-
NASSA
 
2 - ACIDENtE DE tRABALHO E SuAS CONSEQuÊNCIAS PARA A 
ORGANIZAÇÃO EmPRESARIAL
[UNIVEM]
FRANCINÉIA MARIA DA SILVA / GUILHERME FERNANDO DE OLIVEIRA
 
3 - A RELAÇÃO COmPORtAmENtAL NO AmBIENtE DE tRABALHO 
[UNIVEM]
LIGIA QUIQUINATO OLIVEIRA / GUILHERME FERNANDO DE OLIVEIRA

4 - GEStÃO DO CONHECImENtO 
[UNIVEM]
ALINE CRISTINA DE BARROS / GUILHERME FERNANDO DE OLIVEIRA
 
5 - A utILIZAÇÃO SuStENtÁVEL DOS RECuRSOS HÍDRICOS NAS 
INDÚStRIAS BRASILEIRAS 
[UNIVEM]
GISLEINE APARECIDA DA SILVA / JOSÉ MICHEL MONASSA
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(SESSÃO 10) 
EDuCAÇÃO

20/10/2015 - DAS 19H30 ÀS 21H - (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
ELZA DE FÁTIMA RIBEIRO HIGA

AGNALDO BRUNO CHIES
 

1 - A DESmIStIFICAÇÃO DA CASA-ABRIGO: SERIAm ELAS 
NECESSÁRIAS? 
[UNIVEM]
VIVIANE BOACNIN YONEDA SPONCHIADO / MARIELA RIBEIRO NUNES 
CARDOSO / RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES
 
2 - O PAPEL DO PROFESSOR NA IDENtIFICAÇÃO DO ABuSO SEXuAL 
INFANtIL 
[UNIVEM]
VIVIANE BOACNIN YONEDA SPONCHIADO / CRISTINA PERES 
CARDOSO / RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES
 
3 - GERENCIALISmO NA GEStÃO PÚBLICA EDuCACIONAL 
[UNIVEM]
EDER ZINETTI PEDROSO / JULIANO MOTA PARENTE

4 - FEIRA DE CIÊNCIAS DA NAtuREZA: um CAmINHO PARA 
RE-SIGNIFICAR A APRENDIZAGEm 
[FAMEMA]
VALDIR FRANCISCHETTI JÚNIOR / IEDA FRANCISCHETTI
 
5 - A NOÇÃO GREGA DE PAtHOS COmO CRÍtICA À PAtOLOGIZAÇÃO 
NA EDuCAÇÃO 
[UNESP (Marília)]
BARREIRO, M. F. / CARVALHO, A. B
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(SESSÃO 11) 
CIÊNCIAS CONtÁBEIS 1

20/10/2015 - DAS 19H30 ÀS 21H - SALA 17 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
ALEXANDRE ALVES VIEIRA

  
1 - AS mODALIDADES DE SOFtWARE: OS CONtRAtOS INCIDENtES E 
OS EFEItOS FISCAIS 
[UNIVEM]
GUSTAVO ABIB PINTO DA SILVA / JUAREZ PEREIRA DA SILVA / 
ALEXANDRE ALVES VIEIRA
 
2 - INCENtIVOS FISCAIS - DESONERAÇÃO DA FOLHA DE 
PAGAmENtO 
[UNIVEM]
LETÍCIA ALMEIDA CINTRA / ALEXANDRE ALVES VIEIRA
 
3 - PLANEJAmENtO tRIButÁRIO – mP 685 DECLARAÇÃO DO 
PLANEJAmENtO tRIButÁRIO 
[UNIVEM]
NATHÁLIA WAITMAN MICHELETI / ALEXANDRE ALVES VIEIRA

4 - tERmÔmEtRO DE INSOLVÊNCIA 
[UNIVEM]
LUIZ FERNANDO BATISTA DA SILVA / LUIS FERNANDO MANFRIM
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(SESSÃO 12) 
AtENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 1

20/10/2015 - DAS 19H30 ÀS 22H30 - (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
MÁRCIO DE OLIVEIRA MAIO

ELZA DE FÁTIMA RIBEIRO

 
1 - O PAPEL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E DA ESCOLA NA 
CONStRuÇÃO DO CONHECImENtO DE ADOLESCENtES SOBRE 
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, DSt E AIDS 
[FAMEMA]
BARBARA ALMEIDA DOS SANTOS / JORDANA DE OLIVEIRA NIELSON / 
JULIANA RIBEIRO DA SILVA VERNASQUE
 
2 - A CONStRuÇÃO DO CONHECImENtO DE ADOLESCENtES SOBRE 
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 
[FAMEMA]
ANELYSE SOARES CHAGAS / ADRIELI CRISTINA JACOMINI / JULIANA 
RIBEIRO DA SILVA VERNASQUE
 
3 - EDuCAÇÃO DINÂmICA COm ADOLESCENtES: RELAtO 
DE EXPERIÊNCIA 
[FAMEMA]
LUAN TAGIAROLI FLORIO / MARINA SAES RAYS / JULIANA RIBEIRO DA 
SILVA VERNASQUE
 
4 - ADOLESCÊNCIA mASCuLINA E VIOLÊNCIA: umA REVISÃO 
INtEGRAtIVA 
[FAMEMA]
JULIANA FERRON DE SOUZA / SUELI MOREIRA PIROLO
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(SESSÃO 13) 
ENGENHARIA DE PRODuÇÃO 2

20/10/2015 - DAS 19H30 ÀS 22H30 - SALA 37 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
GERALDO CESAR MENEGHELLO

RODRIGO FABIANO RAVAZI

 
1 - APLICAÇÃO DO 5S NA GEStÃO DE EStOQuE Em umA LOJA DE 
mAtERIAIS DE CONStRuÇÃO
[UNIVEM]
LAURA CAROLINA SILVA SOARES / RODRIGO 
FABIANO RAVAZI

2 - ImPORtÂNCIA DA APLICAÇÃO DE SOFtWARE DE 
SImuLAÇÃO NO PROCESSO DE INJEÇÃO DE PLÁStICOS
[UNIVEM]
LETICIA AKEMI PIRES DOS SANTOS / RODRIGO 
FABIANO RAVAZI

3 - ImPLANtAÇÃO DO PROGRAmA 5S Em umA CONFECÇÃO 
[UNIVEM]
RAFAEL ALVES LOURENÇO / RODRIGO 
FABIANO RAVAZI

4 - LEAN 6 SIGmA - RESOLuÇÃO DE PROBLEmAS 
[UNIVEM]
VITOR JOSÉ CIRINO LUDUWIG / RODRIGO FABIANO RAVAZI
 
5 - mELHORIA DE PROCESSOS INDuStRIAIS: utILIZAÇÃO DA 
FERRAmENtA OEE COmO DIAGNÓStICO PARA EVOLuÇÃO DOS 
ÍNDICES DE PRODutIVIDADE INDuStRIAL 
[UNIVEM]
FERNANDO TADEU DA SILVA DOS SANTOS / RODRIGO 
FABIANO RAVAZI
 
6 - LOGÍStICA REVERSA 
[UNIVEM]
MATHEUS VANDER DE OLIVEIRA / RODRIGO
FABIANO RAVAZI
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7 - A ImPORtÂNCIA DA GEStÃO DA DEmANDA PARA O 
PLANEJAmENtO DE COmPRAS – EStuDO DE CASO Em umA 
DIStRIBuIDORA DE PRODutOS VEtERINÁRIOS 
[UNIVEM]
KATIA APARECIDA DUARTE DE ANDRADE / GERALDO CESAR 
MENEGHELLO

8 A EStRAtÉGIA DO PLANEJAmENtO DE VENDAS E OPERAÇõES E 
SuA ImPORtÂNCIA PRÁtICA PARA AS EmPRESAS 
[UNIVEM]
HIROITO DAVID PADOVAN / GERALDO CESAR MENEGHELLO

(SESSÃO 14) 
ANÁLISE E DESENVOLVImENtO

DE SIStEmAS 2

20/10/2015 - DAS 21H ÀS 23H - SALA 5 (FAtEC-GARÇA)

Coordenador(es) de sessão:
ADRIANO SUNAO NAKAMURA

REGINA FERREIRA ROCHA
LARISSA PAVARINI DA LUZ

1 - PROPOStA DE um APLICAtIVO mOBILE QuE POSSIBILItA EFEtu-
AR PEDIDOS E PAGAmENtOS Em BARES REStAuRANtES 
[FATEC-GARÇA]
JOSÉ MÁRCIO MENDES DA SILVA / LUIZ CARLOS QUERINO FILHO

2 - SIStEmA DE INFORmAÇÃO WEB PARA DEVESENVOLVImENtO 
DE AVALIAÇÃO ACADÊmICA COm APLICAÇÃO DE CONCEItOS DE 
GAmIFICAÇÃO 
[FATEC-GARÇA]
GUILHERME SANCHES VIEIRA / MARIA HELENA BARRIVIERA E SILVA
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3 - SEGuRANÇA DA INFORmAÇÃO: A PROtEÇÃO CONtRA O 
VAZAmENtO DE DADOS E SuA ImPORtÂNCIA PARA AS EmPRESAS 
PRIVADAS 
[FATEC-GARÇA]
GUILHERME AUGUSTO RUANI BARBOSA / MARIA HELENA 
BARRIVIERA E SILVA

4 - SIStEmA DE CONtROLE DE PASSAGEIROS PARA 
tRANSPORtE ESCOLAR
[FATEC-GARÇA]
KEITE MARA NOGUEIRA DOS PASSOS / MARIA HELENA 
BARRIVIERA E SILVA

5 - REmOtE SmARt HOuSE 
[FATEC-GARÇA]
THIAGO MOISES GOMES DE OLIVEIRA / MAURÍCIO DUARTE
 
6 - APLICAÇÃO WEB PARA GERENCIAmENtO DE PRODutOS PARA 
PAISAGISmO 
[FATEC-GARÇA]
RICARDO AUGUSTO MARTINI DE OLIVEIRA / MAURÍCIO DUARTE
 
7 - SIStEmA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS LOCAL (EStOQuE 
E CADAStRO DE FuNCIONÁRIOS) 
[FATEC-GARÇA]
SIDNEI DOUGLAS NOGUEIRA DOS PASSOS / NELSON JULIO DE OLIVEI-
RA MIRANDA
 
8 - SIStEmA DESKtOP PARA GERENCIAmENtO DA 
EmPRESA mS tINtAS 
[FATEC-GARÇA]
MARIO HENRIQUE FIGUEIREDO PERES / RENATA APARECIDA DE 
CARVALHO PASCHOAL
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(SESSÃO 15) 
tEOLOGIA mORAL  

21/10/2015 - DAS 14H ÀS 16H - AuDItÓRIO (FAJOPA)

Coordenador(es) de sessão:
LUIZ ANTONIO LOPES RICCI
DENISMAR RODRIGO ANDRE

GABRIEL PERES BOSQUÊ DE CARVALHO

1 - ÉtICA E O AtO VIRtuOSO Em VIStA DAS LEIS: Em umA REFLEXÃO 
ENtRE ORÍGENES, tOmÁS DE AQuINO E HuBERtO ROHDEN 
[FAJOPA]
THIAGO CARLOS DOS SANTOS / LUIZ ANTÔNIO LOPES RICCI

2 - EDItH StEIN: INtELECtuAL E mÍStICA 
[FAJOPA]
ADRIANO CÉZAR DE OLIVEIRA / LUIZ ANTÔNIO LOPES RICCI

3 - AmIZADE NA FELICIDADE À LuZ DA ÉtICA ARIStOtÉLICA E 
CRIStÃ Em VIStA DA SuPERAÇÃO DA CuLtuRA DO DESCARtÁVEL E 
POR umA CuLtuRA DO ENCONtRO 
[FAJOPA]
EDECARLOS GONÇALVES ARROYO / LUIZ ANTÔNIO LOPES RICCI

4 - A COmPREENSÃO DE DEuS QuE SE REVELA COmO SENDO 
ESSENCIALmENtE AmOR: AS ImPLICAÇõES mORAIS 
PARA A VIDA CRIStÃ 
[FAJOPA]
DALMO JOSÉ DIAS DA CONCEIÇÃO / LUIZ ANTÔNIO LOPES RICCI



 V Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 30

(SESSÃO 16) 
SOCIEDADE E RELIGIÃO

21/10/2015 - DAS 14H ÀS 16H - SALA 1 (FAJOPA)

Coordenador(es) de sessão:
DEBORA BARBAM MENDONÇA

ALLAN DA SILVA COSTA
LUCAS AUGUSTO FILADELFO

1 - A RACIONALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL, REPRESENtADA 
PELA INFLuÊNCIA DO PROtEStANtISmO E PELA ORIGEm DO 
CAPItALISmO 
[FAJOPA]
RENAN APARECIDO DE SOUZA / MARCOS FERNANDES GONÇALVES

2 - CÍRIO DE NAZARÉ: IDENtIDADE RELIGIOSA, HIStÓRICA 
E CuLtuRAL DO POVO PARAENSE 
[FAJOPA]
PEDRO PAULO ESPÍRITO SANTO QUEIROZ / MAURILIO 
ALVES RODRIGUES
 
3 - AS mOtIVAÇõES mARXIStAS PRESENtES NA tEOLOGIA 
DA LIBERtAÇÃO
[FAJOPA]
JOÃO VICTOR FRANSOIA BONZANINI / MAURILIO ALVES RODRIGUES
 
4 - ANtROPOLOGIA PASCALIANA: A CONDIÇÃO DO HOmEm 
(mISÉRIA, QuEDA) 
[FAJOPA]
THIAGO DE FREITAS ALBERTINI / ORION FERREIRA LIMA

5 - OS OBJEtIVOS DO DESENVOLVImENtO DO mILÊNIO E A 
PRODuÇÃO DE tCC POR EStuDANtES DE ENFERmAGEm 
DA FAmEmA: PESQuISA DOCumENtAL 
[FAMEMA]
THAIANE ARAUJO DA SILVA / MARCIO MIELO
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(SESSÃO 17) 
EStÉtICA

21/10/2015 - DAS 14H ÀS 16H - SALA 2 (FAJOPA)

Coordenador(es) de sessão:
LINDOLPHO ANTONIO DA SILVA

RODRIGO DE PAULA
MURILO KELER BERNARDES

1 - A CONStRuÇÃO DA PSICANÁLISE Em O mAL-EStAR NA 
CIVILIZAÇÃO: CIÊNCIAS NAtuRAIS Ou (E) CIÊNCIAS HumANAS? 
[UNESP (Marília)]
BARREIRO, M. F. / BEZERRA, A. B.
 
2 - mICHELANGELO E OS SEGREDOS DA CAPELA SIStINA
[FAJOPA] 
EDCARLOS DOS SANTOS / LINDOLPHO ANTONIO DA SILVA
 
3 - REGRESSÃO DA AuDIÇÃO: mÚSICA, OBJEtO-mERCADORIA 
[FAJOPA]
FREI JOSÉ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA / MARCOS FERNANDES 
GONÇALVES
 
4 - LItERAtuRA E SEu PAPEL tRANSFORmADOR: umA REFLEXÃO 
SOBRE A FORmAÇÃO DO HOmEm E CLARICE LISPECtOR 
[FAJOPA]
MARIA CAROLINE BELFANTE / VANDEÍ PINTO DA SILVA
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(SESSÃO 18) 
ADmINIStRAÇÃO 2

21/10/2015 - DAS 19H25 ÀS 22H - SALA 30 (UNIVEM)

Coordenador(es) de sessão:
JOSÉ RIBEIRO LEITE

1 - GEStÃO CuLtuRAL NO BRASIL: um PROCESSO Em FORmAÇÃO 
[UNIVEM]
FÁBIO SANTANA / JULIANO MOTA PARENTE
 
2 - AS ACELERADORAS NO mERCADO BRASILEIRO AtuAL 
[UNIVEM]
LUANE THAMI IDE / JULIANO MOTA PARENTE
 
3 - A CONtRIBuIÇÃO DO EmPREENDEDORISmO PARA O 
FORtALECImENtO DA ECONOmIA BRASILEIRA 
[UNIVEM]
DANIELA AP. DOS SANTOS FLORÊNCIO / JULIANO MOTA PARENTE
 
4 - COmuNICAÇÃO CORPORAtIVA: A ImPORtÂNCIA DA 
COmuNICAÇÃO NA GEStÃO DAS EmPRESAS 
[UNIVEM]
KARLA LAUANE BARROS / ROBERTA FERREIRA BRONDANI
 
5 - mARKEtING VERDE COmO DIFERENCIAL COmPEtItIVO 
DAS EmPRESAS SuStENtAVÉIS 
[UNIVEM]
DAYANE NERES CORREIA / ANDERSON TOSHIYUKI KANEKO / 
ROBERTA FERREIRA BRONDANI
 
6 - EStRAtÉGIAS DE SOCIALIZAÇÃO VOLtADAS PARA A ORIENtAÇÃO 
DO COmPORtAmENtO INFORmACIONAL DOS EmPREENDEDORES DO 
CENtRO INCuBADOR DE EmPRESAS DE mARÍLIA - mIGuEL SILVA 
[UNESP (Marília)]
ADAM FELIPE FERREIRA / CLÁUDIO MARCONDES DE CASTRO FILHO

7 - A ImPORtÂNCIA DA mEDIAÇÃO DA INFORmAÇÃO PARA A ÁREA 
DE OS&m: umA ANÁLISE INtRAORGANIZACIONAL 
[UNESP (Marília)]
ADAM FELIPE FERREIRA / CLÁUDIO MARCONDES DE CASTRO FILHO
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(SESSÃO 19) 
CIÊNCIAS CONtÁBEIS 2

21/10/2015 - DAS 19H30 ÀS 21H - SALA 14 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
SILVANA FESTA SABES

GLAUCIA KELLY SILVESTRE CLARO BAZUCCO

 
1 - O tERmÔmEtRO DE KANItZ & O mÉtODO DE DuPONt: 
um EStuDO DE CASO Em umA EmPRESA DO RAmO DE VEStuÁRIO 
NAS CIDADES DE mARÍLIA E REGIÃO 
[UNIVEM]
ANA CAROLINA SANCHES ROSA / LUIS FERNANDO MANFRIM

2 - CONtABILIDADE: umA FERRAmENtA PARA AS ENtIDADES 
RELIGIOSAS
[UNIVEM]
THAMYRIS NOVAES CUSTÓDIO / MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA
 
3 - CONVERGÊNCIAS DAS NORmAS INtERNACIONAIS NO BRASIL 
[UNIVEM]
MICHELLE POSSARI ESQUINELATO / MARLENE DE FÁTIMA 
CAMPOS SOUZA
 
4 - PLANEJAmENtO, umA FERRAmENtA INDISPENSÁVEL PARA SuA 
RENtABILIDADE
[UNIVEM]
LUIZ FERNANDO BATISTA DA SILVA / MARLENE DE FÁTIMA 
CAMPOS SOUZA

5 - REDuÇÃO AO VALOR RECuPERÁVEL DE AtIVO – ImPAIRmENt: 
umA SumA CONtRIBuIÇÃO PARA A GEStÃO DAS ORGANIZAÇõES 
[UNIVEM]
DENNY HIDEKI KOMATSI / MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA

6 - AuDItORIA CONtÁBIL NO tERCEIRO SEtOR: A ImPORtÂNCIA DA 
tRANSPARÊNCIA 
[UNIVEM]
PAMELA THAIS DIONISIO / FABIOLA MAYRA GRACIO / JONATHAN DE 
OLIVEIRA COSTA / MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA
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(SESSÃO 20) 
ASSIStÊNCIA HOSPItALAR

21/10/2015 - DAS 19H30 ÀS 22H30 - (UNIVEM)

Coordenador(es) de sessão:
MARCOS RENATO DE ASSIS

MARIA JOSE SANCHES MARIN

 
1 - AtuAÇÃO DA ENFERmAGEm FRENtE AOS CuIDADORES DE IDO-
SOS NO BRASIL 
[FEMA (Assis)]
SABRINA PEREIRA CAMPOS TOZO / MARIA JOSÉ CAETANO 
FERREIRA DAMACENO

2 - SÍNDROmE DE BuRNOut: umA ABORDAGEm SOBRE A 
SAtISFAÇÃO NO tRABALHO Em PROFISSIONAIS DE ENFERmAGEm 
JuNtO AO PRONtO SOCORRO 
[FAMEMA]
BRUNA COSTA ANDRADE / DAGOBERTO RODRIGUES CORRÊA

3 - SÍNDROmE DE BuRNOut: umA ABORDAGEm SOBRE A 
SAtISFAÇÃO NO tRABALHO Em PROFISSIONAIS DE ENFERmAGEm 
JuNtO A uNIDADE DE PEDIAtRIA DO HOSPItAL mAtERNO 
INFANtIL DA FACuLDADE DE mEDICINA DE mARÍLIA 
[FAMEMA]
ROSEANE REGINA MARIANO / DAGOBERTO RODRIGUES CORRÊA
 
4 - INtEGRALIDADE Em ONCHEmAtOLOGIA: umA REVISÃO 
INtEGRAtIVA 
[FAMEMA]
DANIELEN CRISTINA MARIANO PELUCCIO / ELZA DE FATIMA RIBEIRO 
HIGA / ELZA DE FATIMA RIBEIRO HIGA
 
5 - AVALIAÇÃO DA QuALIDADE DA ASSIStÊNCIA AOS PARtOS NO 
HOSPItAL DAS CLÍNICAS DE mARÍLIA uNIDADE mAtERNO INFANtIL 
[FAMEMA]
TAMARA GONÇALVES ABREU CAMPOS / LUCIENI DE OLIVEIRA 
CONTERNO
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(SESSÃO 21) 
AtENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 2
21/10/2015 - DAS 19H30 ÀS 22H30 - (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
MÁRCIA PADOVAN OTANI

IEDA FRANCISCHETTI

 
1 - AtENDImENtO HumANIZADO AO ALCOOLIStA NOS SERVIÇOS 
DE uRGÊNCIA E EmERGÊNCIA 
[FAMEMA]
JÚLIA NETO NAKADAIRA / CASSIA REGINA RODRIGUES NUNES
 
2 - ABORDAGEm DA GEStANtE uSuÁRIA DE DROGAS POR mÉDICOS 
E ENFERmEIROS DuRANtE O PRÉ-NAtAL 
[FAMEMA]
KAREN BAVAROTI COUTINHO / MARIA CRISTINA GUIMARÃES 
DA COSTA

3 - A mEDICALIZAÇÃO E O uSO DE mEDICAmENtOS PSICOtRÓPICOS 
Em muLHERES Em umA uSF DO muNICÍPIO DE mARÍLIA
[FAMEMA]
VALÉRIA CARLOS DA SILVA / MARIA CRISTINA GUIMARÃES DA COSTA
 
4 - umA ANÁLISE SOBRE A REFORmA PSIQuIÁtRICA NO BRASIL: RE-
VISÃO DE LItERAtuRA 
[FAMEMA]
MAYSA YUKARI CHENO / RENATA SHIMIZU LOCATELLI DA ROSA
 
5 - umA ANÁLISE SOBRE A REFORmA PSIQuIÁtRICA NO BRASIL: 
REVISÃO DE LItERAtuRA 
[FAMEMA]
MAYSA YUKARI CHENO / RENATA SHIMIZU LOCATELLI DA ROSA
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(SESSÃO 22) 
ENGENHARIA DE PRODuÇÃO 4

21/10/2015 - DAS 19H30 ÀS 22H30 - SALA 37 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
DANI MARCELO NONATO MARQUES

RODRIGO FABIANO RAVAZI
 

1 - LOGÍStICA Em tRANSPORtE RODOVIÁRIO COm REDuÇÃO DE 
CuStOS Em ECONOmIA DE COmBuStÍVEIS
[UNIVEM]
VINICIUS BOCARDO / DANI MARCELO NONATO MARQUES

2 - ARRANJO FÍSICO 
[UNIVEM]
RAFAEL BARBOSA MARUI / DANI MARCELO NONATO MARQUES
 

3 - mAPEAmENtO DE FLuXO DE VALOR Em umA EmPRESA ALImEN-
tÍCIA 
[UNIVEM]
JONATAS MORENO MORINI / DANI MARCELO NONATO MARQUES
 
4 - GEStÃO DA QuALIDADE: O CONtROLE DE QuALIDADE NO 
PROCESSO PRODutIVO 
[UNIVEM]
AMANDA DURAN LOPES / DANI MARCELO NONATO MARQUES
 
5 - AS APLICAÇõES DOS POLÍmEROS NA mECÂNICA 
[UNIVEM]
ALINE BATISTA CONRADO / RODRIGO FABIANO RAVAZI
 
6 - mÉtODO AuXILIAR PARA ESCOLHA DE tERmOPLÁStICOS. 
EStuDO DE CASO DE PEÇAS Em PRODuÇÃO E APLICAÇÃO PARA 
PRODutOS NOVOS
[UNIVEM]
LEANDRO OLIVEIRA BARROS / RODRIGO FABIANO RAVAZI
 
7 - EStuDO DE VIABILIDADE PARA ImPLANtAÇÃO DE CALDEIRA 
INDuStRIAL 
[UNIVEM]
ELSON SPORNRAFT JUNIOR / RODRIGO FABIANO RAVAZI
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8 - A DESCONtINuIDADE DE PRODutOS – ImPACtOS E DESAFIOS 
DEStE PROCESSO PARA umA EmPRESA mEtAL mECÂNICA 
DA REGIÃO 
[UNIVEM]
ANELISE GONZALES LOBO / RODRIGO FABIANO RAVAZI / RODRIGO 
FABIANO RAVAZI

(SESSÃO 23) 
ENGENHARIA DE PRODuÇÃO 3

21/10/2015 - DAS 19H30 ÀS 22H30 - SALA 43 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
EDSON DETREGIACHI FILHO

JUSSARA MALLIA ZACHI

 

1 - PLANEJAmENtO DO LAYOut DE PRODuÇÃO Em umA EmPRESA 
DE PEQuENO PORtE 
[UNIVEM]
LUCAS MARQUES DE ALMEIDA / EDSON DETREGIACHI FILHO
 
2 - PROPOStA VISANDO mELHORIA COm FOCO NOS DESPERDICIOS: 
um EStuDO DE LAYOut E QuALIDADE Em umA EmPRESA 
DE PEQuENO PORtE 
[UNIVEM]
ADRIANO GARCIA DE ROSSI ORTIZ / EDSON DETREGIACHI FILHO
 
3 - mELHORAR A PERFORmANCE DE umA LINHA DE PRODuÇÃO 
utILIZANDO A FERRAmENtA tPm 
[UNIVEM]
CRISTIAN JUNIOR ALVES DE SOUZA / EDSON DETREGIACHI FILHO
 
4 - NANOtECNOLOGIA APLICADA Á ImPERmEABILIDADE NOS
POLÍmEROS 
[UNIVEM]
FABIANA MARTINS SILVA / EDSON DETREGIACHI FILHO
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5 - tÉCNICAS E FERRAmENtAS DO SIStEmA tOYOtA DE PRODuÇÃO 
APLICADAS A umA INDÚStRIA DE EmBALAGENS PLÁStICAS DA 
REGIÃO DE mARÍLIA – SP 
[UNIVEM]
NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS / EDSON DETREGIACHI FILHO

6 - APLICAÇÃO DOS NANOSENSORES NA INDÚStRIA ALImENtÍCIA 
[UNIVEM]
TAMARA FRANCIELE MORALES DOS SANTOS / EDSON DETREGIACHI 
FILHO
 
7 - EStuDO COmPARAtIVO DE mÉtODOS QuANtItAtIVOS 
DE PREVISÃO DE DEmANDA APLICADOS À INDÚStRIA 
AutOmOBILÍStICA NO BRASIL 
[UNIVEM]
LUCAS LIMA DE OLIVEIRA / JUSSARA MALLIA ZACHI

(SESSÃO 24) 
mECAtRÔNICA 1

21/10/2015 - DAS 7H30 ÀS 12H - SALA 6 (FAtEC-GARÇA)

Coordenador(es) de sessão:
EDSON DETREGIACHI FILHO

EDSON MANCUZO
IDELBERTO DE GÊNOVA BUGATTI

1 - DIREÇÃO AutOmOtIVA PARA DEFICIENtES 
[FATEC-GARÇA]
GENILDO CARLOS PERPETUO DADA / GUSTAVO VINICIUS SANTA / 
EDSON MANCUZO
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2 - AutOmAtIZAÇÃO:BRAÇO ROBÓtICO 
[FATEC-GARÇA]
CLAUDIO TADASHI ISAWA / ILDELBERTO DE GÊNOVA BUGATTI

3 - CONtROLE RPm DE mOtORES DE CORRENtE CONtÍNuA 
[FATEC-GARÇA]
CARLOS MASSAO FUZITAKI / ILDELBERTO DE GÊNOVA BUGATTI
 
4 - AutOmAÇÃO DE FuRADEIRA PARA LINHA DE PRODuÇÃO 
[FATEC-GARÇA]
LUCAS BARRETO RAMPAZZO / JOSÉ ANTÔNIO POLETTO FILHO
 
5 - AutOmAÇÃO DE umA LINHA DE ENVASE DE LÍQuIDOS POR 
CONtROLADOR LÓGICO PROGRAmAVÉL 
[FATEC-GARÇA]
MÁRCIO GEOVANI DA CRUZ / MAYSSON R / JOSÉ ARNALDO DUARTE

6 - DESENVOLVImENtO E APLICAÇÃO DA DOmÓtICA COm 
BAIXO CuStO 
[FATEC-GARÇA]
GABRIEL THOMAZ THABET / JOSÉ ARNALDO DUARTE
 
7 - AutOmAÇÃO DO ABAStECImENtO DE BISCOItOS E DOCES POR 
mEIO DE um tRANSFERIDOR LINEAR PNEumÁtICO PARA 
mÁQuINAS EmBALADORAS HORIZONtAIS FLOW PACK 
[FATEC-GARÇA]
WAGNER DA SILVA / SERGIO YASSUO BABA JUNIOR SAITO / 
JOSÉ ARNALDO DUARTE
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(SESSÃO 25) 
ANÁLISE E DESENVOLVImENtO 

DE SIStEmAS 3
21/10/2015 - DAS 7H30 ÀS 9H - SALA 5 (FAtEC-GARÇA)

Coordenador(es) de sessão:
CRISTÓVAM EMÍLIO HERCULANI

MARIA HELENA BARRIVIERA E SILVA

 
1 - REALIDADE VIRtuAL - O AVANÇO DA tECNOLOGIA 
[FATEC-GARÇA]
RODRIGO BERTINI PERES / DANILO DOLCI
 
2 - PROJEtO tAKEN CONtROLLER 
[FATEC-GARÇA]
MICHELE BRAVO DE SOUZA / DANILO DOLCI

3 - FuNCIONALIDADE DE SENHAS POR COmANDOS DE VOZ 
[FATEC-GARÇA]
EDIO ROBERTO MANFIO
 
4 - JOGO DE CONtEÚDO mAtEmÁtICO COm RECuRSOS DE 
COmANDOS POR VOZ 
[FATEC-GARÇA]
JAQUELINE APARECIDA MANZANO DOS SANTOS / RENATA UENO 
SALES / EDIO ROBERTO MANFIO
 
5 - APLICAÇÃO DE RECONHECImENtO FACIAL Em um SIStEmA DE 
EDuCAÇÃO A DIStÂNCIA
[FATEC-GARÇA]
IGOR DE LIMA MUCHIUTTI / JOÃO BAPTISTA CARDIA NETO
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(SESSÃO 26) 
ANÁLISE E DESENVOLVImENtO 

DE SIStEmAS 4
21/10/2015 - DAS 9H30 ÀS 11H - SALA 5 (FAtEC-GARÇA)

Coordenador(es) de sessão:
LEYSIANE CRISTINA PAVANI PAZINI

CRISTÓVAM EMÍLIO HERCULANI
 

1 - APLICAÇÃO WEB DE VENDAS PARA PANIFICADORA NOSSO PÃO, 
GARÇA-SP
[FATEC-GARÇA]
FABIANA LACERDA MOREIRA / LARISSA PAVARINI DA LUZ
 
2 - APLICAtIVO PARA CONtROLE DE VIOLÊNCIAS SOFRIDAS POR 
muLHERES 
[FATEC-GARÇA]
CAROLINA ÁVILA DOS SANTOS / LARISSA PAVARINI DA LUZ

3 - AVALIAÇÃO DAS tÉCNICAS DE IHC NO SItE GOVERNAmENtAL 
mINIStÉRIO DO tRABALHO E EmPREGO: um EStuDO CASO 
E PROPOStA DE umA NOVA INtERFACE 
[FATEC-GARÇA]
BRUNA MARTINS DE ALMEIDA / LARISSA PAVARINI DA LUZ
 
4 - PROPOStA DE APLICAtIVO mOBILE PARA RAStREAmENtO DE 
mALAS Em AEROPORtOS 
[FATEC-GARÇA]
THAIS ROCHA / LARISSA PAVARINI DA LUZ
 
5 - APLICAtIVO HÍBRIDO PARA APRENDER INGLÊS Em 
DISPOSItIVOS mÓVEIS 
[FATEC-GARÇA]
LUANA SALEMME MAREGA / RENATA APARECIDA DE CARVALHO 
PASCHOAL
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(SESSÃO 27) 
tEOLOGIA PAStORAL

22/10/2015 - DAS 14H ÀS 16H - AuDItÓRIO (FAJOPA)

Coordenador(es) de sessão:
FERNANDO RODRIGUES FRANSCISCO

LUCAS DAVID GONÇALVES
ARMANDO NOCHETTI

1 - CAtEQuESE E LItuRGIA: mEIOS EFICAZES DE EVANGELIZAÇÃO 
PARA O ENCONtRO PESSOAL COm CRIStO 
[FAJOPA]
CARLOS ROGÉRIO DA SILVA / FERNANDO RODRIGUES FRANCISCO

2 - A ImPORtÂNCIA DO CRIStIANISmO HOJE E O mODELO 
CAtECumENAL PARA A NOVA EVANGELIZAÇÃO 
[FAJOPA]
LUAN MARQUES DOMINGUES / FERNANDO RODRIGUES FRANCISCO 
 
3 - A EVANGELIZAÇÃO DESENVOLVIDA PELA IGREJA CAtÓLICA AO 
LONGO DOS SÉCuLOS: CAtEQuESE E NOVA EVANGELIZAÇÃO 
[FAJOPA]
THIAGO ANTONIO DE SOUZA / FERNANDO RODRIGUES FRANCISCO
 
4 - BAtISmO E EuCARIStIA: VERtENtES DA LItuRGIA CRIStÃ NA 
PAtRÍStICA, ASPECtOS CONStItutIVOS E CARACtERÍStICOS NA 
VIGÍLIA PASCAL 
[FAJOPA]
VALÉRIO ROBERTO GOMES / ISMAEL MARTIGNAGO
 
5 - A CONtRIBuIÇÃO DO SANtuÁRIO NA AÇÃO PAStORAL 
DA IGREJA
[FAJOPA]
VERA LÚCIA DA SILVA SOARES / LUIZ GERALDO GONÇALVES / 
FERNANDO RODRIGUES FRANCISCO

6 - A VOCAÇÃO COmO CAmINHO DE REALIZAÇÃO À LuZ DO SAV: 
SERVIÇO DE ANImAÇÃO VOCACIONAL 
[FAJOPA]
AURISTENIO BATISTA BANDEIRA / FERNANDO RODRIGUES FRANCISCO
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(SESSÃO 28) 
FILOSOFIA AGOStINIANA

22/10/2015 - DAS 14H ÀS 16H - SALA 1 (FAJOPA)

Coordenador(es) de sessão:
ORION FERREIRA LIMA

RODRIGO DE PAULA
MURILO KELER BERNARDES

1 - FELICIDADE E VERDADE Em SANtO AGOStINHO 
[FAJOPA]
AFONSO CELSO SCARIN / ORION FERREIRA LIMA
 
2 - PECADO E GRAÇA NA VISÃO DE SANtO AGOStINHO 
[FAJOPA]
RAIDE GARCIA PASSONE / ORION FERREIRA LIMA
 
3 - O AmOR... SENtImENtO Ou REPRESENtAÇÃO SANtO 
AGOStINHO X ARtHuR SCHOPENHAuER 
[FAJOPA] 
LUCIANO VILALBA MOURA / ORION FERREIRA LIMA
 
4 - A BuSCA DA FELICIDADE 
[FAJOPA]
ALEX AUGUSTO MANOEL DE SOUZA / ORION FERREIRA LIMA
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(SESSÃO 29) 
ANtROPOLOGIA tEOLÓGICA

22/10/2015 - DAS 14H ÀS 16H - SALA 2 (FAJOPA)

Coordenador(es) de sessão:
MAURÍLIO ALVES RODRIGUES

LUCAS DAVID GONÇALVES
LUCAS AUGUSTO FILADELFO

1 - O HOmEm Em BuSCA DE DEuS: umA ANÁLISE A LuZ DA 
ANtROPOLOGIA tEOLÓGICA 
[FAJOPA]
LUIZ FERNANDO XAVIER / ANTONIO ILÁRIO FELICI

2 - OS ENCONtROS DE JESuS: umA ABORDAGEm tEOLÓGICO-
ANtROPOLÓGICA DO ENCONtRO DE DEuS COm O HOmEm 
[FAJOPA]
MARCELO HENRIQUE GONZALEZ DIAS / FERNANDO CANO-MANUEL 
ABARZUZA

3 - SANtOS INCORRuPtOS 
[FAJOPA]
WILLIAN DE OLIVEIRA MARTINS / LUIS ROBERTO PEDROZA

4 - tEOLOGIA INDÍGENA: ALGumAS EXPRESSõES DE ARtE COmO 
REPRESENtAÇÃO SImBÓLICA DO SAGRADO 
[FAJOPA]
PEDRO NETO ALVES LIMA / MAURILIO ALVES RODRIGUES
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(SESSÃO 30) 
SIStEmAS COmPutACIONAIS APLICADOS 5

22/10/2015 - DAS 14H ÀS 16H30 - LAB 7 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
ELVIS FUSCO

 
 
1 - APLICAtIVO mOBILE Em JAVA PARA CRIANÇAS COm tEA 
(tRANStORNO DO ESPECtRO AutIStA)
[UNIVEM]
GABRIEL SAGIORATTO JACOB / RENATA APARECIDA DE CARVALHO 
PASCHOAL

2 - umA APLICAÇÃO DE BIG DAtA PARA tOmADA DE DECISÃO 
[UNIVEM]
CINTHIA SILMAN / FÁBIO PIOLA NAVARRO
 
3 - INtELIGÊNCIA ARtIFICIAL COmO FERRAmENtA DE 
APERFEIÇOAmENtO NOS SIStEmAS DE APOIO A DECISÃO 
[UNIVEM]
TAMARA DA SILVA ZONER / GERALDO PEREIRA JUNIOR
 
4 - INtERFACE tANGÍVEL APLICADA AO tuRISmO DE mARÍLIA 
[Etec Antônio Devisate]
RENATO GONÇALVES RODRIGUES / RENAN KENICHI AGUIAR FUNO / 
RENATA PINHEIRO DA SILVA
 
5 - APLICAtIVO mÓVEL BASEADO NA tECNOLOGIA DE GEOLOCALI-
ZAÇÃO PARA GERENCIAmENtO DE PEDIDOS Em EStABELECImEN-
tOS GAStRONÔmICOS
MARCOS PAULO GUIMARÃES GUERRA
REGINA FERREIRA DA ROCHA

6 - SIStEmA GEStOR DE EVENtOS utILIZANDO SPRING FRAmEWORK 
[FEMA (Assis)]
THIAGO HENRIQUE DA SILVA ZANIRATO / OSMAR MACHADO
 
7 - AVANÇOS DOS ALGORItmOS utILIZADOS NO PROCESSAmENtO 
DE ImAGENS E SuAS RESPECtIVAS ImPLEmENtAÇõES E 
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COmPARAÇõES NO RECONHECImENtO DE mINÚCIAS 
[USC (Bauru)]
MARCELO AUGUSTO DE SOUZA ZANETTI / ALEX SETOLIN BEIRIGO / 
ELVIO GILBERTO DA SILVA 
 
8 - SIStEmA DE RECOmENDAÇÃO PARA O SEGmENtO DE SERVIÇOS 
ALImENtÍCIOS 
[USC (Bauru)]
RAPHAEL FERNANDO PAEZ / ELVIO GILBERTO DA SILVA

(SESSÃO 31) 
SIStEmAS COmPutACIONAIS APLICADOS 3

22/10/2015 - DAS 14H ÀS 17H30 - LAB 5 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA

RODOLFO BARROS CHIARAMONTE
 

1 - A PERFORmANCE DE GERAÇÃO DE CHAVES NA CRIPtOGRAFIA 
HOmOmÓRFICA 
[UNIVEM]
GABRIEL CAIRES GUIMARÃES / BRUNO MARQUES DOS SANTOS

2 - DESENVOLVImENtO DE um SIStEmA DE mONItORAmENtO DE 
CONSumO DE ÁGuA utILIZANDO ARDuÍNO
[USC (Bauru)] 
THIAGO DA SILVA PINTO / ELVIO GILBERTO DA SILVA
 
3 - um EStuDO DOS mEIOS DE AtAQuE E PREVENÇÃO Em APLICA-
ÇõES WEB VIA SQL INJECtION
[USC (Bauru)] 
PAULO OTÁVIO SHINKAI BONINI / ELVIO GILBERTO DA SILVA
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4 - ASSINADOR DIGItAL ICP – BRASIL: PLuGIN PARA 
NAVEGADORES WEB 
[UNIVEM]
MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA / FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 
5 - mEtODOLOGIAS DE ImPLEmENtAÇÃO DE ALGORItmOS DE 
BLOCOS DE CIFRAS LEVES
[UNIVEM]
CLAUDIO ROBERTO COSTA / FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 
6 - DESENVOLVImENtO DE ALGORItmO DE SEGuRANÇA PARA 
REDES VEICuLARES 
[UNIVEM]
FERNANDA MAYUMI OHNUMA TACHIBANA / FÁBIO DACÊNCIO 
PEREIRA

7 - API DE CRIPtOGRAFIA LEVE PARA SmARtPHONES E tABLEtS 
[UNIVEM]
THIAGO APARECIDO GONÇALVES DA COSTA / FÁBIO DACÊNCIO 
PEREIRA

8 - AutENtICAÇÃO Em JAVA CARD COm CRIPtOGRAFIA 
HOmOmÓRFICA 
[UNIVEM]
LUCAS ZANCO LADEIRA / FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 
9 - ASSINAtuRA DIGItAL ICP-BRASIL: EStuDO E ImPLEmENtAÇÃO 
PARA PLAtAFORmA ANDROID 
[UNIVEM]
PAULO CEZAR NERI DE OLIVEIRA / FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
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(SESSÃO 32) 
SIStEmAS COmPutACIONAIS 

APLICADOS 4
22/10/2015 - DAS 14H ÀS 17H30 - LAB 6 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
ALLAN CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA

LEONARDO CASTRO BOTEGA

 
1 - DESEmPENHO VERSuS CONSumO DE ENERGIA: um EStuDO DE 
CASO DE mANIPuLAÇÃO DE VÍDEOS NA PLAtAFORmA ANDROID 
[UNIVEM]
DANILO ALVES DOS SANTOS / FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 
2 - ImPLEmENtAÇÃO E ACELERAÇÃO DO ALGORItmO DE 
CRIPtOGRAFIA tOtALmENtE HOmOmÓRFICO COm GPGPu E 
PROCESSAmENtO PARALELIZADO 
[UNIVEM]
EDNILSON LUCIANO CIPOLLA / FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 
3 - PLuGINS DE APOIO AO tEStE DE mutAÇÃO Em APLICAÇõES 
mÓVEIS 
[FEMA (Assis)]
JOEL RODRIGUES ÁLVARES LEAL / GUILHERME DE CLEVA FARTO / 
GUILHERME DE CLEVA FARTO
 
4 - PROCESSAmENtO DE LINGuAGEm NAtuRAL APLICADO À 
AVALIAÇÃO DE SItuAÇõES DE EmERGÊNCIA 
[UNIVEM]
MATHEUS FERRARONI SANCHES / LEONARDO CASTRO 
BOTEGA
 
5 - FuSÃO SEmÂNtICA muLtICRItÉRIO DE INFORmAÇõES DE 
FONtES HEtEROGÊNEAS COm ÍNDICES DE QuALIDADE Em 
SIStEmAS DE SuPORtE A EmERGÊNCIA 
[UNIVEM]
VALDIR AMANCIO PEREIRA JUNIOR / LEONARDO CASTRO 
BOTEGA
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6 - DEFINIÇÃO DE um IDENtIFICADOR DE PROPRIEDADES Em SÉRIES 
tEmPORAIS 
[UNIVEM]
JULIANI ROSA REGUINI / LEONARDO CASTRO 
BOTEGA

7 - ANALISE E tEStES DE DESEmPENHO DE ALGORÍtmOS Em 
SIStEmAS HÍBRIDOS CPu/GPu 
[UNIVEM]
DANILO DA SILVA MACIEL / MAURÍCIO DUARTE
 
8 DESENVOLVImENtO DE um PROtÓtIPO PARA ANÁLISE DE 
SENtImENtOS SOBRE EmPRESAS utILIZANDO umA ABORDAGEm 
SuPERFICIAL DO tEXtO 
[USC (Bauru)]
GABRIEL SALLES ROUSSEAU GUEDES / PATRICK PEDREIRA SILVA

9 - APLICAÇÃO DO ALGORItmO KNN PARA CONtROLE DE 
mOVImENtOS DE NPCS Em um AmBIENtE DINÂmICO (JOGO) 
[USC (Bauru)]
BRUNO ROBERTO BRICCE / PATRICK PEDREIRA SILVA

10 - BEAt tHE tESt: um JOGO SÉRIO DE OBtENÇÃO DE 
INFORmAÇÃO PRIVILEGIADA PARA ENSINAmENtO DE DISCIPLINAS 
DE COmPutAÇÃO 
[UNIVEM]
CÉSAR TORRALVO ALVES / ALLAN CESAR MOREIRA 
DE OLIVEIRA
 
11 - umA SOLuÇÃO BASEADA Em SHADER PARA CRIAR um mAPA 
DE CALOR NA REALIDADE AumENtADA uSANDO INFORmAÇÃO DA 
INtERNEt DAS COISAS 
[UNIVEM]
LUCIANO SOARES BORELLI / FABIO NAVARRO / ALLAN CESAR MOREI-
RA DE OLIVEIRA
 
12 - SIStEmA DE INFORmAÇÃO GEOGRÁFICA PARA VISuALIZAÇÃO 
DE DOENÇAS EPIDÊmICAS NA REGIÃO DE mARÍLIA 
[UNIVEM]
GUILHERME PLAZA GALORO / LEONARDO CASTRO 
BOTEGA
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(SESSÃO 33) 
mECAtRÔNICA 3

22/10/2015 - DAS 19H ÀS 21H - SALA 1 (FAtEC-GARÇA)

Coordenador(es) de sessão:
ILDELBERTO DE GÊNOVA BUGATTI

YUDI YAMAMOTO
ULYSSES DE BARROS FERNANDES

1 - CONtROLE E DOSAGEm PROGRAmADA DE mAtÉRIA-PRImA 
PARA PROCESSOS INDuStRIAIS 
[FATEC-GARÇA]
GIOVANE BARRETO DA SILVA / REINALDO GALO FEBRÔNIO ALVES / 
ILDELBERTO DE GÊNOVA BUGATTI

2 - ALImENtADOR AutOmÁtICO DE ANImAIS 
[FATEC-GARÇA]
FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA / WELLINGTON MOURA GREGUI / 
JOSÉ ARNALDO DUARTE
 
3 - mOtOR StIRLING DE BAIXA tEmPERAtuRA PARA BOmBEAmENtO 
D´ÁGuA COm SIStEmA DE SEGuImENtO SOLAR AutOmAtIZADO 
[FATEC-GARÇA]
LUIZ CARLOS MARQUES JUNIOR / LAERTE EDSON NUNES
 
4 - POLICORtE AutOmAtIZADA: PRAtICIDADE NO mANuSEIO E 
CORtE DE BARRAS E tuBOS 
[FATEC-GARÇA]
EDUARDO RAIMUNDO GODOI / JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA / PAU-
LO SÉRGIO CASTRO
 
5 - APARELHO DIVISOR AutOmAtIZADO 
[FATEC-GARÇA]
JÚLIO ROBERTO LAUREANO / OSVADO DE OLIVEIRA FILHO / ULYSSES 
DE BARROS FERNANDES

6 - FuRADEIRA AutOmAtIZADA 
[FATEC-GARÇA]
RHENAN JULIO RODRIGUES / MATHEUS LOURENÇO PRATA / ULYSSES 
DE BARROS FERNANDES
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7 - ACELERADOR AutOmÁtICO DE VEÍCuLOS 
[FATEC-GARÇA]
GABRIEL FALCO LEMOS / ANTONIO DIEGO DE AZEVEDO / ULYSSES DE 
BARROS FERNANDES

8 - OtImIZADOR DE PARAFuSAmENtOS PNEumÁtICO 
[FATEC-GARÇA]
ANDERSON MICHAEL DA CRUZ GUIMARÃES / MASSAYOSHI FUONKE / 
ULYSSES DE BARROS FERNANDES

9 - BRAÇO ROBÓtICO: AutOmAÇÃO 
[FATEC-GARÇA]
DIEGO LUIZ DE OLIVEIRA / CLÁUDIO TADASHI ISAWA / 
ILDELBERTO DE GÊNOVA BUGATTI

(SESSÃO 34) 
GEStÃO EmPRESARIAL

22/10/2015 - DAS 19H ÀS 22H30 - SALA 7 (FAtEC-GARÇA)

Coordenador(es) de sessão:
SÉRGIO NOUGUÉS WARGAFTIG

  
1 - mARKEtING EStRAtÉGICO: EStuDO DAS EStRAtÉGIAS DE 
mARKEtING NAS ORGANIZAÇõES 
[FATEC-GARÇA]
JONATHAN WILLIAM DA SILVA / ANA CLAUDIA CARRAPATO ASSIS
 
2 - A FORmA DE PENSAR DOS GEStORES DAS EmPRESAS INCuBADAS 
DA CIDADE DE GARÇA
[FATEC-GARÇA]
ANTONIO CESAR DALL EVEDOVE / WILSON CHAGAS / LUANA 
MAIA WOIDA
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3 - RECRutAmENtO E SELEÇÃO DE PESSOAS:AS PRÁtICAS 
ADOtADAS NA GEStÃO DESSE PROCESSO Em umA EmPRESA 
DE GARÇA SP 
[FATEC-GARÇA]
LUCIANA GAMBA FARINACIO / WILSON CHAGAS GOUVEIA
 
4 - QuALIDADE DE VIDA NO tRABALHO: umA ANÁLISE DAS 
mELHORES PRÁtICAS ADOtADAS NA REGIÃO DE GARÇA 
[FATEC-GARÇA]
HELENA DE QUEIRÓZ / WILSON CHAGAS GOUVEIA
 
5 - RODÍZIO NO tRABALHO: um EStuDO DOS SEuS BENEFÍCIOS 
PROFISSIONAIS E CORPORAtIVOS 
[FATEC-GARÇA]
FERNANDA GIOLO / WILSON CHAGAS GOUVEIA / WILSON 
CHAGAS GOUVEIA

6 - GEStÃO DE PESSOAS POR COmPEtÊNCIAS: IDENtIFICAÇÃO E 
APLICAÇÃO DAS mELHORES PRÁtICAS ORGANIZACIONAIS 
[FATEC-GARÇA]
CRISTIANE APARECIDA FERNANDES / WILSON CHAGAS GOUVEIA

(SESSÃO 35) 
ADmINIStRAÇÃO 3

22/10/2015 - DAS 19H25 ÀS 22H - SALA 30 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
SÉRGIO STOPATO ARRUDA

1 - AS FERRAmENtAS DE FIDELIZAÇÃO E SEu uSO PELAS EmPRESAS 
DE mARÍLIA E REGIÃO
[UNIVEM] 
LUANA CAROLINE BATISTA DE ASSIS / FERNANDA MENEZES LAVAG-
NINI / ROBERTA FERREIRA BRONDANI
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2 - COmPORtAmENtO ORGANIZACIONAL E O ImPACtO NO 
COmPORtAmENtO DAS PESSOAS
[UNIVEM] 
JOAO VITOR TONHOM / SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

3 - QuALIDADE DE VIDA NO tRABALHO X CONDIÇõES 
PSICOSSOmÁtICAS ADVINDAS DO mERCADO DE tRABALHO 
[UNIVEM]
MAIARA LENE DE CARVALHO / SOLANGE APARECIDA DEVECHI 
ORDONES
 
4 - SE REINVENtANDO PARA A LIDERAR E O mAGNEtISmO DA 
mOtIVAÇÃO
[UNIVEM] 
DIEGO MOLINA BENZI / SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

(SESSÃO 36) 
CIÊNCIAS CONtÁBEIS 3

22/10/2015 - DAS 19H30 ÀS 21H - SALA 14 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
ROGÉRIO CANACIRO

GIULIANA MAREGA MARQUES

 

1 - tEStE DE ImPAIRmENt – ESCLARECENDO A APLICABILIDADE 
E OS CONCEItOS BÁSICOS 
[UNIVEM]
LUIS GUSTAVO DA SILVA AUGUSTO / MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS 
SOUZA
 
2 - COmPEtÊNCIAS Em INFORmAÇÃO CONtÁBIL: SOB A VISÃO DOS 
DOCENtES E DISCENtES 
[UNIVEM]
JUAREZ PEREIRA DA SILVA / LUIS FERNANDO CONDUTA / MARLENE 
DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA
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3 - EVOLuÇÃO HIStÓRICA DA CONtABILIDADE 
[UNIVEM]
ANGELICA CRISTINA RAMOS NANIS / FABRÍCIO LOPES FERRAREZI 
SERTORI / SILVANA FESTA SABES

4 - CONtABILIDADE NO BRASIL: EVOLuÇÃO PROFISSIONAL 
[UNIVEM]
ANDRÉIA ALVES ALMEIDA PAVANI / MARLENE DE FATIMA CAMPOS 
SOUZA / SILVANA FESTA SABES
 
5 - A HIStÓRIA DA CONtABILIDADE NO CAPItALISmO mODERNO 
NA VISÃO DE mAX WEBER 
[UNIVEM]
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA / SILVANA FESTA SABES / 
VÂNIA ÉRICA HERREIRA

(SESSÃO 37) 
ENGENHARIA DE PRODuÇÃO 5

22/10/2015 - DAS 19H30 ÀS 22H - SALA 43 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
FÁBIO PIOLA NAVARRO

FÁBIO MARCIANO ZAFRA

 

1 - ANÁLISE PARA APLICAÇÃO DE BOAS PRÁtICAS Em 
GERENCIAmENtO DE PROJEtOS Em INDÚStRIA mEtALÚRGICA 
COm PRODuÇÃO CuStOmIZADA 
[UNIVEM]
FABRÍCIO MARTINS RESENDE / FÁBIO M. ZAFRA

2 - REDuÇÃO DE FALHAS Em EQuIPAmENtOS INDuStRIAIS A PAR-
tIR DA mANutENÇÃO CENtRADA Em CONFIABILIDADE: EStuDO 
DE CASO Em um FABRICANtE DE mAQuINAS AGRICOLAS 
[UNIVEM]
KAIQUE FOGAÇA DE MORAES / FÁBIO M. ZAFRA
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3 - AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DA ImPLANtAÇÃO DE 
SIStEmA DE RECuPERAÇÃO DE EtANOL EVAPORADO NA 
FERmENtAÇÃO ALCOÓLICA Em DEStILARIA AutÔNOmA 
[UNIVEM]
THAISE CRISTINA HESPANHOL PARRILHA COUTINHO / 
FÁBIO M. ZAFRA

4 - COmPARAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉtICA ENtRE DIFERENtES 
BIOmASSAS PARA COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉtRICA: EStuDO DE 
CASO APLICADO Em umA uSINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 
[UNIVEM]
SAMANTA DE AZEVEDO TORRES / FÁBIO M. ZAFRA
 
5 - ANÁLISE DE GEStÃO DE OBRAS COm FOCO NA PREStAÇÃO DE 
SERVIÇOS INDuStRIAIS 
[UNIVEM]
WLADIMIR LIBRAIS / FÁBIO M. ZAFRA

6 - mELHORIA DE PROCESSOS POR mEIO DA AutOmAÇÃO 
INDuStRIAL 
[UNIVEM]
LUCAS SEGAMARCHI TRINDADE / FÁBIO PIOLA NAVARRO

7 - utILIZAÇÃO DO SLP PARA mELHORIA DE LAYOut Em umA 
mEtALÚRGICA DE PEQuENO PORtE 
[UNIVEM]
LAIANE LOURDES CUER DA ROCHA / FÁBIO PIOLA NAVARRO

8 - ANÁLISE PREDItIVA COmO FERRAmENtA DE OtImIZAÇÃO 
[UNIVEM]
LAÍS SILMAN / FÁBIO PIOLA NAVARRO
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(SESSÃO 38) 
ENGENHARIA DE PRODuÇÃO 7

22/10/2015 - DAS 19H30 ÀS 22H30 - SALA 35 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
DANILO CORRÊA SILVA

GERALDO CESAR MENEGHELLO

 
1 - PRODutIVIDADE NAS PEQuENAS E mÉDIAS EmPRESAS: EStuDO 
DE CASO Em umA INDÚStRIA ALImENtÍCIA 
[UNIVEM]
KÁSSIO VINICIUS BARRO MARTINS / DANILO CORRÊA SILVA
 
2 - PLANEJAmENtO DE VENDAS E OPERAÇõES: BENEFÍCIOS PARA 
EmPRESAS EXPORtADORAS BRASILEIRAS 
[UNIVEM]
RAFAEL GOMES DA LUZ / DANILO CORRÊA SILVA

3 - REDuÇÃO DE tEmPO DuRANtE A tROCA DE PRODutO 
utILIZANDO A FERRAmENtA SmED Em umA INDÚStRIA 
ALImENtÍCIA 
[UNIVEM]
RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS / DANILO CORRÊA SILVA

4 - mODELO PARA CONtROLE DE CuStOS Em umA REtÍFICA 
[UNIVEM]
JÉSSICA CRISTINA PORFÍRIO FARIA / DANILO CORRÊA SILVA

5 - ImPACtOS DO CONtROLE EStAtÍStICO DE PROCESSOS NA 
QuALIDADE E PRODutIVIDADE DAS ORGANIZAÇõES 
[UNIVEM]
MARINA BIANCA DA SILVA / DANILO CORRÊA SILVA

6 - APLICAÇõES DA ENGENHARIA REVERSA NO 
DESENVOLVImENtO DE PRODutO 
[UNIVEM]
MAYARA MANÇO PILLON / DANILO CORRÊA SILVA
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7 - COmO mELHORAR A PRODutIVIDADE Em umA EmPRESA DE RE-
CICLAGEm 
[UNIVEM]
FÁBIO CARDIN MARANHO / DANILO CORRÊA SILVA
 
8 - APLICAÇÃO DE 5S Em umA EmPRESA DE PRODutOS FItNESS 
[UNIVEM]
OSMAR BARQUILHA AMIRANDA FILHO / DANILO CORRÊA SILVA

(SESSÃO 39) 
ENGENHARIA DE PRODuÇÃO 6

22/10/2015 - DAS 19H30 ÀS 22H30 - SALA 38 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
JOSÉ ANTÔNIO POLETTO FILHO

JOSÉ MICHEL MONASSA

 
1 - REDuÇÃO DO tEmPO DE SEtuP DE umA LINHA DE PRODuÇÃO 
[UNIVEM]
DOUGLAS CERON MARIUCIO / JOSÉ ANTÔNIO POLETTO FILHO
 
2 - ALGORItmO DE CONSuLtORIA Em mELHORIAS DE PROCESSO
[UNIVEM]
RAFAEL ZAVASKI SILVA / JOSÉ ANTÔNIO POLETTO FILHO

3 - PAStILHA DE PELtIER 
[UNIVEM]
RODRIGO JUN TANAKA IAMAMOTO / JOSÉ ANTÔNIO POLETTO FILHO

4 - AVALIAÇÃO DE RISCOS Em mÁQuINAS E EQuIPAmENtOS: ES-
tuDO DE CASO Em umA mÁQuINA EmBALADORA DA INDÚStRIA 
ALImENtÍCIA 
[UNIVEM]
THIAGO HENRIQUE SOARES BORELLI / JOSÉ ANTÔNIO POLETTO FILHO
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5 - O DESAFIO DA REDuÇÃO DE PESO E mELHOR APROVEItAmENtO 
DOS COmPÓSItOS 
[UNIVEM]
VINÍCIUS SANTIAGO DE MORAIS / JOSÉ MICHEL MONASSA

6 - AutOmAÇÃO E CONtROLE NO PROCESSO DE PRODuÇÃO DE 
ELAStÔmEROS 
[UNIVEM]
RONALDO FERNANDES MEDEIROS / JOSÉ MICHEL MONASSA
 
7 - CONtROLE DE CARuNCHO BESOuRO-DO-FumO LASIODERmA 
SERRICORNE Em INDÚStRIA ALImENtÍCIA
CARLA REJANE PESTANA DA SILVA / HELBER FREITAS DE OLIVEIRA

(SESSÃO 40)
DIREItO PENAL

23/10/2015 - DAS 19H20 ÀS 22H30 - SALA 1 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

 
1 - O mÉtODO APAC COmO SOLuÇÃO ALtERNAtIVA PARA O 
DEFICIENtE SIStEmA PRISIONAL BRASILEIRO 
[UNIVEM]
MATHEUS SANCHES GARCIA / JOSÉ EDUARDO LOURENÇO 
DOS SANTOS
 
2 AS PENItENCIÁRIAS PRIVADAS NO BRASIL 
[UNIVEM]
ANDRESSA DE SOUZA CASTILHO / JOSÉ EDUARDO LOURENÇO
DOS SANTOS
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3 - PEDOFILIA COmO CRImE E SEuS ASPECtOS NO DIREItO PENAL 
[UNIVEM]
NAYARA ROMANOSKI VALENCIANO / JOSÉ EDUARDO LOURENÇO 
DOS SANTOS
 
4 - A SOCIEDADE PRECISA CORRER O RISCO DOS HORRORES DE um 
PSICOPAtA? 
[UNIVEM]
LARA BIANCA STEFANO / JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

5 - PEDOFILIA NA INtERNEt 
[UNIVEM]
ANA CLAUDIA SANTOS / JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
 
6 - HIStÓRIA DO DIREItO PENAL BRASILEIRO: AS SANÇõES PENAIS, 
SuA APLICAÇÃO E EFEtIVIDADE DO BRASIL COLÔNIA À REPÚBLICA 
[UNIVEM]
FERNANDA CLEMENTE ANTUNES MADUREIRA / JOSÉ EDUARDO 
LOURENÇO DOS SANTOS
 
7 - EVOLuÇÃO DAS PENAS NA HIStÓRIA 
[UNIVEM]
ANA CAROLINA DE CARVALHO ANUNCIAÇÃO / JOSÉ EDUARDO 
LOURENÇO DOS SANTOS
 
8 - OS NOVOS RISCOS DECORRENtES DA SOCIEDADE mODERNA E O 
FutuRO DO DIREItO PENAL 
[UNIVEM]
EDUARDA GELÁS LOURENÇO DOS SANTOS / JOSÉ EDUARDO 
LOURENÇO DOS SANTOS

9 - A INEFICÁCIA DAS mEDIDAS SOCIOEDuCAtIVAS E A 
VERDADEIRA RESSOCIALIZAÇÃO 
[UNIVEM]
ELLEN BALBO DE LIMA / JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

10 - A QuEStÃO DA CuLPABILIDADE E DA ImPutABILIDADE NOS 
CASOS DE PESSOAS COm DOENÇAS Ou tRANStORNOS DE 
SOCIOPAtIAS 
[UNIVEM]
HELOISA RODOLPHO GONSALES / JOSÉ EDUARDO LOURENÇO 
DOS SANTOS
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11 - A CRISE DO SIStEmA PRISIONAL BRASILEIRO E AS 
DIFICuLDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO 
[UNIVEM]
DAIANE VON ANCKEN DOS SANTOS / JOSÉ EDUARDO LOURENÇO 
DOS SANTOS

(SESSÃO 41) 
DIREItO PENAL E PROCESSuAL PENAL

23/10/2015 - DAS 19H20 ÀS 22H30 - SALA 2 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
MÁRIO FURLANETO NETO

 
1 - ALIStAmENtO mILItAR OBRIGAtÓRIO PARA muLHERES 
[UNIVEM]
GUILHERME FUJIWARA ARAKI / JOSÉ EDUARDO LOURENÇO 
DOS SANTOS
 
2 - A POSSIBILIDADE DA PENA DE mORtE NO BRASIL 
[UNIVEM]
NICOLLE GRIMALDI TURRISSI VAZ / JOSÉ EDUARDO LOURENÇO 
DOS SANTOS
 
3 - DEFESA E PROtEÇÃO DA FAuNA BRASILEIRA: umA CRÍtICA À 
LEGISLAÇÃO 
[UNIVEM]
DANIELA CRISTINA VALADA / JOSÉ EDUARDO LOURENÇO 
DOS SANTOS
 
4 - O PSICOPAtA E A LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA: COmO 
IDENtIFICAR ESSES INDIVÍDuOS NA SOCIEDADE E PuNI-LOS 
[UNIVEM]
NATÁLIA MURATA / JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
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5 - O PRECEDENtE JuDICICIAL A COISA JuLGADA E O PRINCIPIO DA 
SEGuRANÇA JuRIDICA 
[UNIVEM]
ANA CRISTINA LEMOS ROQUE / NAYARA MARIA DA COSTA DALLEFI / 
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

6 - A tEORIA DA DERROtABILIDADE E O PRINCIPIO DA 
SEGuRANÇA JuRIDICA 
[UNIVEM]
ANA CRISTINA LEMOS ROQUE / JOSÉ EDUARDO LOURENÇO 
DOS SANTOS 
 
7 - mOEDA DIGItAL 
[UNIVEM] 
BRUNA GRAZIELA SANTOS / MÁRIO FURLANETO NETO

8 - EStAÇÃO CARANDIRu: umA VISÃO CRÍtICA ENtRE O 
CumPRImENtO DA PENA REAL E O IDEAL 
[UNIVEM]
GISLAINE PINHEIRO / MÁRIO FURLANETO NETO

9 - A INJÚRIA QuALIFICADA NO ÂmBItO DA INtERNEt 
[UNIVEM]
CAROLINE YURI LOUREIRO SAGAVA / MÁRIO FURLANETO NETO
 
10 - A LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSuS A INCItAÇÃO E A 
APOLOGIA À PRÁtICA DE CRImES NA INtERNEt 
[UNIVEM]
TAINARA COLOMBO SIMÃO DA SILVA / MÁRIO FURLANETO NETO
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(SESSÃO 42) 
FILOSOFIA DO DIREItO E DIREItO PENAL

23/10/2015 - DAS 19H20 ÀS 22H30 - SALA 3 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

 

1 - PEDOFILIA NO ÂmBItO DA INtERNEt 
[FEMA (Assis)]
BRUNA GRAZIELE LIMA
MARIA ANGELICA LACERDA MARIN
 
2 - A INtERFERÊNCIA mANIPuLAtIVA DA mÍDIA NO tRIBuNAL 
DO JuRI 
[UNIVEM]
KARINE SILVA CARCHEDI / ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

3 - A PRECARIEDADE DO LEGISLAtIVO BRASILEIRO À LuZ DA 
tEORIA AGAmBENIANA 
[UNIVEM]
JASMINE REGINE DA SILVA / ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO
 
4 - O DIREItO COmO INStRumENtO PARA O ALCANCE DA 
RECONCILIAÇÃO E CuRA DO tRAumA COLEtIVO CAuSADO PELA 
DItADuRA NO BRASIL 
[UNIVEM]
DANILO SERÓDIO DE OLIVEIRA / ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

5 - SOBRE A INtERVENÇÃO DO mINIStÉRIO PÚBLICO NOS CRImES 
ELEItORAIS 
[UNIVEM]
CAROLINA GOMES DE OLIVEIRA / ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO
 
6 - O CASO "CHAmPINHA" À LuZ DO DIREItO PENAL DO INImIGO 
[UNIVEM]
GABRIELA GIOVANA SILVA CARDOSO / ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

7 - A FALÊNCIA DA FuNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA NO BRA-
SIL E O EXÓGENO mESOLÓGICO 
[UNIVEM]
KAROLINE RODRIGUES XAVIER / ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO
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8 - CIDADANIA E AS mINORIAS SEXuAIS 
[UNIVEM]
RAFAEL SALATINI / ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO
 
9 - A INFLuÊNCIA DA mÍDIA NO JuRI POPuLAR 
[UNIVEM]
MAYARA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES / ROBERTO DA 
FREIRIA ESTEVÃO

10 - DIREItO A ALImENtAÇÃO:umA ANÁLISE DAS PRINCIPAIS 
POLÍtICAS PuBLICAS NO COmBAtE A FOmE NO BRASIL 
[UNIVEM]
LARISSA BITENCOURT CAVALHEIRO / ROBERTO DA 
FREIRIA ESTEVÃO

(SESSÃO 43) 
DIREItO DO tRABALHO E 

DIREItO PREVIDENCIÁRIO
23/10/2015 - DAS 19H20 ÀS 22H30 - SALA 4 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
LAFAYETTE POZZOLI

ANDREA ANTICO SOARES
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

1 - O tRABALHO ESCRAVO NO BRASIL CONtEmPORÂNEO
[UNIVEM]
LAISSA LORRAINE SAMPAIO / ANDREA ANTICO SOARES
 
2 - A CASSAÇÃO DA APOSENtADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
FRENtE AO AtuAL REGImE PREVIDENCIÁRIO 
[UNIVEM]
VANESSA PEREIRA MENEZES / MARCELO RODRIGUES DA SILVA
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3 - SEGuRIDADE SOCIAL A LuZ DO AuXÍLIO DOENÇA PARENtAL
[UNIVEM]
TIAGO CRUZ ANTONIO / MARCELO RODRIGUES DA SILVA

4 - PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HumANA 
[UNIVEM]
LUCIANO SANTEL TADEU DA SILVA / MARCELO RODRIGUES DA SILVA

5 - FLEXIBILIZAÇÃO DO POLO DE HIPOSSuFICIENtE NO 
CONtRAtO DE tRABALHO 
[UNIVEM]
GUILHERME DOMINGOS DE LUCA / ANTONIO CARLOS FERREIRA DO 
AMARAL / LAFAYETTE POZZOLI

6 - INOVAÇõES PREVIDENCIÁRIAS tRAZIDAS COm A VIGÊNCIA DA 
LEI N. 13.135/2015 E mEDIDA PROVISÓRIA N. 676/2015 
[UNIP (Assis)]
MAYCKON AGAPIO GONÇALVES / ERIC SANTOS / MARCELO 
DORÁCIO MENDES
 
7 - A RENÚNCIA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NA BuSCA DE umA 
mELHOR CONDIÇÃO SOCIAL
[UNIP (Assis)]
LUIZ FERNANDO CORREIA / BRUNA DA SILVA BELLÉ / MARCELO DO-
RÁCIO MENDES 
 
8 - DIREItOS SOCIAIS E PREVIDÊNCIA SOCIAL COmO INStRumENtO 
DE EFEtIVIDADE NA SuA APLICAÇÃO
[UNIP]
BRUNA DA SILVA BELLÉ / GLAUBERT HENRIQUE PAIÃO HENSCHEL / 
RICARDO BARBOSA

9 - EVENtO mORtE E AS INOVAÇõES INSERIDAS PELA LEI 13.135/2015 
NO ÂmBItO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
[UNIP]
BRUNA DA SILVA BELLÉ / GLAUBERT HENRIQUE PAIÃO HENSCHEL / 
RICARDO BARBOSA
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(SESSÃO 44) 
BIODIREItO E DIREItOS DIFuSOS 

E COLEtIVOS
23/10/2015 - DAS 19H20 ÀS 22H30 - SALA 5 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
MELISSA CABRINI MORGATO

DANIELA FERREIRA DIAS BATISTA

 
1 - A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR NA RELAÇÃO DE 
CONSumO QuANtO AO VICIO E DEFEItO DE PRODutO E SERVIÇOS 
[UNIVEM]
MILENA GILIO DA SILVA / DANIELA FERREIRA DIAS BATISTA
 
2 - DuPLA mAtERNIDADE Ou PAtERNIDADE: A utILIZAÇÃO DE 
tÉCNICAS DE REPRODuÇÃO HumANA ASSIStIDA NA FORmAÇÃO 
DA FAmÍLIA HOmOAFEtIVA 
[UNIVEM]
MELRIAN FERREIRA DA SILVA SIMÕES / VALÉRIA AURELINA DA SILVA 
LEITE / IARA RODRIGUES DE TOLEDO
 
3 - EmBRIõES “IN VItRO” umA ANALISE A PARtIR DA RESOLuÇÃO 
DO CONSELHO FEDERAL DE mEDICINA, N.º 2.013/2013 
[UNIVEM]
LUANA PEREIRA LACERDA / IARA RODRIGUES DE TOLEDO

4 - AS COtAS RACIAIS NO ORDENAmENtO JuRÍDICO BRASILEIRO: 
QuEStõES CONtROVERtIDAS 
[UNIVEM]
MARCILEI LOPES DIAS / MELISSA CABRINI MORGATO

5 - ADOÇÃO: AtO JuRÍDICO DE RELEVÂNCIA SOCIAL 
[UNIP (Assis)]
ERIC SANTOS DO NASCIMENTO / MAYCKON AGAPIO GONÇALVES / 
MARCELO DORÁCIO MENDES
 
6 - A INVIABILIDADE DO ARMAZENAMENTO DE CÉLULAS-TRONCO EM 
BANCOS PRIVADOS EM CONTRAPONTO AOS PRINCÍPIOS DO CÓDIGO 
DO CONSUMIDOR 
[UNIVEM]
SYLVIA DE SERRO AZUL RIBAS LOSASSO / MELISSA CABRINI MORGATO
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7 - DIREItO À SAÚDE: ANÁLISE DA ASSIStÊNCIA mIStA BRASILEIRA 
[UENP] 
RICARDO CHINELLI GALERA / RENATO BERNARDI
 
8 - FAmÍLIA HOmOAFEtIVA – CONQuIStAS E DESAFIOS PARA 
tORNAR EFEtIVO O RESPEItO AOS DIREItOS FuNDAmENtAIS
[UNIVEM]
MARCO AURÉLIO FERREIRA FREIRE FILHO / MELISSA CABRINI 
MORGATO

9 - EutANÁSIA, ORtOtANÁSIA, SuICÍDIO ASSIStIDO E O 
DIREItO À mORtE 
[UNIVEM]
TAMIRES VAZ DE CARVALHO / MELISSA CABRINI MORGATO

(SESSÃO 45) 
SOCIOLOGIA DO DIREItO E 
DIREItO INtERNACIONAL

23/10/2015 - DAS 19H20 ÀS 22H30 - SALA 6 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

CARLOS RICARDO FRACASSO

 
1 - DO PRINCÍPIO DA AutODEtERmINAÇÃO DOS POVOS COmO GA-
RANtIDOR DA PRESERVAÇÃO DA CuLtuRA DOS POVOS : 
O CASO DA mutILAÇÃO DE ÓRGÃOS GENItAIS FEmININOS 
Em tRIBOS AFRICANAS 
[UNIVEM]
SORAIA MARTINS PEREIRA SANCHES / CLARISSA CHAGAS 
SANCHES MONASSA
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2 - A GLOBALIZAÇÃO DA ECONOmIA, DIREItO DO COmÉRCIO 
INtERNACIONAL E OS ENtRAVES JuRÍDICOS ÀS ImPORtAÇõES 
COmO INStRumENtO PARA REALIZAÇÃO DE POLÍtICAS 
ECONÔmICAS 
[UNIVEM]
BEATRIZ CASAGRANDE FORTUNATO / CLARISSA CHAGAS 
SANCHES MONASSA

3 - DO RACISmO COmO CAtEGORIA SOCIOLÓGICA 
[UNIVEM]
YURI LUIS TEDESCO AGUILAR / CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

4 - AS CONtRIBuIÇõES DA SOCIEDADE INtERNACIONAL PARA 
PROtEÇÃO E GARANtIA DOS DIREItOS HumANOS: 
ENtRE LEGItImIDADE E EFEtIVIDADE 
[UNIVEM]
ALINE ALBIERI FRANCISCO / CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA
 
5 - AS INFLuÊNCIAS DA OIt SOBRE O SIStEmA JuRÍDICO NACIONAL 
tRABALHIStA E PREVIDENCIÁRIO 
[UNIVEM]
MARCELO HENRIQUE FAUSTINO CANDIOTTA / CLARISSA CHAGAS 
SANCHES MONASSA
 
6 - HOmOAFEtIVIDADE, HOmOSSEXuALISmO E tutELA JuRÍDICA 
[UNIVEM]
SAULO SANTOS / CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA
 
7 - A EVOLuÇÃO DA SOBERANIA NO muNDO AtuAL 
[UNIVEM]
TATIELE SABES DE MATOS GOVEIA / CARLOS RICARDO FRACASSO

8 -tERRORISmO: LACuNAS CONCEItuAIS NO SIStEmA 
INtERNACIONAL 
[UNESP (Marília)]
LETÍCIA DOS SANTOS COLOMBO / SÉRGIO LUIZ CRUZ AGUILAR
 
9 - DIREItO INtERNACIONAL PENAL SOB A PERSPECtIVA 
KELSENIANA: REFLEXõES JuSFILOSÓFICAS SOBRE O EStADO 
CONtEmPORÂNEO DE DIREItO 
[UNIVEM]
LUCIANA DE ANDRADE TAJERO / OSWALDO GIACOIA JUNIOR
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10 - O NORmAtIVISmO E A DESPERSONALIZAÇÃO DO SOBERANO: 
O INStRumENtO KANtIANO Em HANS KELSEN 
[UNIVEM]
FERNANDO RODRIGUES DE ALMEIDA / OSWALDO GIACÓIA JUNIOR
 
11 - DIREItO INtERNACIONAL E DIREItOS FuNDAmENtAIS Em 
PAÍSES DO ORIENtE mÉDIO
[UNIVEM]
KELLY CHRISTINE DOS SANTOS / CARLOS RICARDO FRACASSO

(SESSÃO 46) 
DIREItO CIVIL E DIREItO PROCESSuAL CIVIL

23/10/2015 - DAS 19H20 ÀS 22H30 - SALA 7 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
TEÓFILO MARCELO DE AREA LEAO JÚNIOR

ALVARO TELLES JUNIOR
LUIS VIEIRA CARLOS JÚNIOR

1 - A NOVA LEI DA GuARDA COmPARtILHADA E SEuS REFLEXOS NO 
DESENVOLVImENtO SOCIAL E PSÍQuICO DO mENOR
[UNIVEM]
CAROLINA CRISTINE CAVASSINI / CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO
 
2 - A APLICAÇÃO DO LItISCONSÓRCIO EVENtuAL NO DIREItO 
PROCESSuAL COmO INStRumENtO DE ACESSO À JuStIÇA E 
AFEtIVIDADE DA INStRumENtALIDADE DO PROCESSO 
[UNIVEM]
BRUNO BALDINOTI / CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO
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3 - DA HERmENÊutICA AOS PRECEDENtES JuDICIAIS: LEGItImAÇÃO 
DA FORmA JuRÍDICA E O PODER DE VIOLÊNCIA SImBÓLICA 
[UNIVEM]
GIOVANE MORAES PORTO / NELSON FINOTTI SILVA
 
4 - O PROtEStO NO CumPRImENtO DE SENtENÇA DE ALImENtOS 
[UNIVEM]
MARIANA SAROA DE SOUZA / TAYON SOFFENER BERLANGA

5 - CONCILIAÇÃO E mEDIAÇÃO - um mOVImENtO PELA 
EFEtIVIDADE DO ACESSO À JuStIÇA 
[UNIVEM]
ANDRÉIA ALVES FERRARI / TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR
 
6 - ALIENAÇÃO PARENtAL: LEI 12.318 E O DANO mORAL À LuZ DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREItO DE FAmÍLIA 
[UNIVEM]
GABRIEL HENRIQUE ZANI FURLAN / TEÓFILO MARCELO DE ARÊA 
LEÃO JÚNIOR

7 - CÉLuLAS - tRONCO EmBRIONÁRIAS: ImPACtOS SOCIAIS, LEGAIS 
E INFLuÊNCIAS DA mÍDIA 
[UNIVEM]
BRUNA DE OLIVEIRA DA SILVA GUESSO SCARMANHÃ / TEÓFILO 
MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR

8 - tRANSPORtE COmO DIREItO SOCIAL 
[UNIVEM]
GIOVANNA ROSSETTO MAGAROTO CAYRES / TEÓFILO MARCELO DE 
ARÊA LEÃO JÚNIOR

9 - ASPECtOS FORmADORES DA ARBItRAGEm COmERCIAL 
INtERNACIONAL NA IDADE mÉDIA
[FEMA (Assis)]
FILIPE MAX DE OLIVEIRA SOUZA / REYNALDO CAMPANATTI

10 - NOmEAÇÃO À AutORIA: DE mODO DE INtERVENÇÃO DE 
tERCEIROS A mODO DE CORREÇÃO DO POLO PASSIVO 
[UNIVEM]
JOSÉ ALEXANDRE DE OLIVEIRA PIMENTEL / NELSON FINOTTI SILVA
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(SESSÃO 47) 
DIREItO CONStItuCIONAL 

E DIREItO ECONÔmICO
23/10/2015 - DAS 19H20 ÀS 22H30 - SALA 8 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
EDINILSON DONISETE MACHADO

DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

 
1 - O DIREItO DOS ANImAIS: um PROBLEmA DE DIGNIDADE? 
[UNIVEM]
GIOVANA BORTOLINI POKER / EDINILSON DONISETE MACHADO

2 - A APLICAÇÃO DAS SANÇõES DE ImPROBIDADE 
ADmINIStRAtIVA AOS AGENtES POLÍtICOS À LuZ DA 
CONStItuIÇÃO FEDERAL
[UNIVEM]
RAFAEL AUGUSTO DEMICO CAMARGO / EDINILSON DONISETE 
MACHADO

3 - O EStIGmA SOCIOCuLtuRAL DA HOmOSSEXuALIDADE NA 
SOCIEDADE BRASILEIRA E SEuS REFLEXOS NA ELABORAÇÃO DE 
AÇõES AFIRmAtIVAS PARA A mINORIA 
[UENP]
MARCO ANTONIO TURATTI JUNIOR / FERNANDO DE BRITO ALVES

4 - mOVImENtO FEmINIStA: EXPECtAtIVA X REALIDADE 
[UNIVEM]
LUIS PEDRO ALVES DE OLIVEIRA / DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

5 - O BRASIL DOS CONtRAStES ECONÔmICOS E OS 
OBJEtIVOS FuNDAmENtAIS DA REPÚBLICA SOB A ÓtICA DA 
CONStItuIÇÃO DE 1988 
[UNIVEM]
GUSTAVO PIRENETTI DOS SANTOS / DANIELA RAMOS 
MARINHO GOMES

6 - ECONOmIA NORmAtIVA 
[UNIVEM]
BRUNA TAVARES DE FREITAS / DANIELA RAMOS MARINHO GOMES
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7 - EStRAtEGIA SAuDE DA FAmILIA: um mEIO PARA 
EFEtIVAR-SE O PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HumANA NA SAÚDE BRASILEIRA 
[UNIVEM]
BRUNA CARLASIMEÃO OLIVEIRA / DANIELA RAMOS MARINHO GOMES
 
8 - ASPECtOS POLÊmICOS DO ICmS NO COmÉRCIO ELEtRÔNICO À 
LuZ DA JuStIÇA tRIButÁRIA 
[UNIVEM]
LETICIA ROBERTA DA SILVA / DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

(SESSÃO 48) 
DIREItOS FuNDAmENtAIS 

E ENSINO JuRÍDICO
23/10/2015 - DAS 19H20 ÀS 22H30 - SALA 9 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES

VIVIANNE RIGOLDI

 
1 - A EDuCAÇÃO JuRÍDICA: SEuS REFLEXOS NA FORmAÇÃO DO 
BACHAREL Em DIREItO NA AtuALIDADE 
[UNIVEM]
JÚLIO CÉSAR VILLA / TACIANA SOARES DE OLIVEIRA / RAQUEL 
CRISTINA FERRARONI SANCHES
 
2 - A DIGNIDADE DA PESSOA HumANA COmO mALABARISmO 
ARGumENtAtIVO NO DIREItO BRASILEIRO
[UNIVEM]
FELIPE SOUZA RODRIGUES
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3 - A INtERPREtAÇÃO PELA ÓtICA FILOSÓFICA NIEtZCHIANA 
[UNIVEM]
ADEMIR BATISTA DOS SANTOS / VIVIANNE RIGOLDI

4 - O DIREItO DE LIBERDADE: DAS PRImEIRAS CIVILIZAÇõES 
À PÓS-mODERNIDADE 
[UNIVEM]
BRYAN FERREIRA SANTOS / VIVIANNE RIGOLDI
 
5 - tRÁFICO INtERNACIONAL DE CRIANÇAS: umA VIOLAÇÃO AOS 
DIREItOS HumANOS 
[UNIVEM]
RAFAELA RABELO DAUN / VIVIANNE RIGOLDI

6 - A POSItIVAÇÃO E EFEtIVAÇÃO DA GARANtIAS INtERNACIONAIS 
DE DIREItO À PAZ 
[UNIVEM]
STELA MONTEIRO SPOLAOR / VIVIANNE RIGOLDI

7 - INCLuSÃO DA PESSOAS DEFICIENtES NO ENSINO EDuCACIONAL 
[UNIVEM]
CAMILA DA SILVA FELIX / VIVIANNE RIGOLDI
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(SESSÃO 49) 
ADmINIStRAÇÃO 4

23/10/2015 - DAS 19H25 ÀS 22H - SALA 31 (uNIVEm)

Coordenador(es) de sessão:
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

  

1 - DESENVOLVImENtO HumANO: A ImPORtÂNCIA DAS PESSOAS 
NO CENÁRIO ORGANIZACIONAL
[UNIVEM]
VALTAIR BARBOSA DA SILVA / ANA PAULA CARVALHO DA SILVA / 
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

2 - DESENVOLVImENtO SuStENtÁVEL: QuARENtA ANOS DE AVANÇO, 
DE EStOCOLmO À RESPONSABILIDADE SOCIAL EmPRESARIAL 
[UNIVEM]
THAYNARA DRIELLI DE SOUZA GARCIA / SOLANGE APARECIDA 
DEVECHI ORDONES

3 - O CONtEXtO FEmININO NA CONtEmPORANEIDADE: 
A CONCILIAÇÃO DE mÚLtIPLOS PAPÉIS DA muLHER DO SÉCuLO XXI 
[UNIVEM]
JULIANA DE AZEVEDO MARCIANO PADOVAN / SOLANGE APARECIDA 
DEVECHI ORDONES
 

4 - GEStÃO PARtICIPAtIVA: umA REVISÃO DE LItERAtuRA 
[FAMEMA]
ARTHUR BENJOINO MARINHO MAIA / VANESSA BALIEGO DE 
ANDRADE BARBOSA
 

5 - AGENDAmENtO E ENQuADRAmENtO DA NOtÍCIA NOS mEIOS 
DE COmuNICAÇÃO: umA ABORDAGEm DA tEORIA DA AGENDA - 
SEttING E FRAmING 
[UNIVEM]
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA / SILVANA FESTA SABES / 
VÂNIA ÉRICA HERREIRA
 

6 - AS POSSIBILIDADES CRIADAS POR mEIO DA utILIZAÇÃO DO 
mOBILE COmmERCE PARA OS CONSumIDORES DE mAtERIAIS DE 
CONStRuÇÃO CIVIL: COmPARAÇÃO BRASIL E PORtuGAL 
[UNIVEM]
VICTOR DA COSTA ROSA / VÂNIA ÉRICA HERREIRA
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Administração e Gestão Empresarial

EStRAtÉGIAS DE SOCIALIZAÇÃO VOLtADAS PARA A ORIENtAÇÃO 
DO COmPORtAmENtO INFORmACIONAL DOS EmPREENDEDORES 

DO CENtRO INCuBADOR DE EmPRESAS DE mARÍLIA - mIGuEL SILVA

ADAM FELIPE FERREIRA
CLÁUDIO MARCONDES DE CASTRO FILHO
 A ênfase nas relações entre indivíduos e organizações se fundamenta na 
disseminação da informação que ocorre em níveis jamais atingidos, tais mudan-
ças fizeram com que as esferas sociais alcançassem uma nova forma, conhecida 
como sociedade em rede. O objetivo geral busca sistematizar as estratégias de 
socialização utilizadas para nortear o comportamento informacional dos empre-
endedores. A pesquisa de natureza qualitativa propõe como método o estudo de 
caso. As estratégias de socialização identificadas são: palestras, cursos, workshop, 
entretanto superficiais no que tange o conhecimento, insatisfatórias para estabe-
lecer um perfil ativo na busca e uso de informações, caracterizando assim um 
perfil passivo de comportamento informacional. Partindo-se do pressuposto que 
a socialização organizacional é um movimento social básico e mantenedor dos 
padrões instituídos por um coletivo, há que considerá-la como o fulcro do desen-
volvimento de competências gerenciais e da inteligência competitiva.

A ImPORtÂNCIA DA mEDIAÇÃO DA INFORmAÇÃO PARA A ÁREA DE 
OS&m: umA ANÁLISE INtRAORGANIZACIONAL

ADAM FELIPE FERREIRA
CLÁUDIO MARCONDES DE CASTRO FILHO
 O estudo de Organização, Sistemas e Métodos é um campo muito amplo 
com diversos fluxos que se associam a outras áreas do conhecimento. Neste traba-
lho objetiva-se abordar o tema de forma específica, descrevendo alguns processos 
gerenciais para a resolução dos problemas no campo intraorganizacional, sobe a 
ótica da mediação da informação como papel determinante para a implementa-
ção e desenvolvimento das práticas. O trabalho foi baseado na pesquisa explora-
tória cujo principal objetivo é o aprimoramento das ideias, tendo como natureza a 
abordagem qualitativa. Fazendo uma relação direta, entre ciência da informação e 
administração considera-se que juntas contribuem para o desenvolvimento, cres-
cimento e expansão de projetos com respostas a problemas organizacionais. O 
entendimento desses aspectos agrega conhecimentos para a melhoria das práticas 
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das empresas, pois possibilita uma visão holística dos processos informacionais e 
sua presença na estrutura organizacional.

GEStÃO DO CONHECImENtO

ALINE CRISTINA DE BARROS
GUILHERME FERNANDO DE OLIVEIRA
 O Presente artigo apresenta o estudo sobre a Gestão do Conhecimento 
nas Organizações. A falta de interação do RH na Gestão do Conhecimento distân-
cia ainda mais as organizações de um diferencial competitivo e do uso pleno des-
sa ferramenta para gerir esse novo ativo chamado conhecimento. O objetivo deste 
trabalho é apresentar que o conhecimento compartilhado pode ser um diferencial 
competitivo melhorando o desempenho dos funcionários. O estudo foi desen-
volvido com base bibliográfica nas várias publicações cientificas sobre o assun-
to. Com o estudo foi possível verificar que o conhecimento compartilhado pode 
ser um diferencial, melhorando o desempenho e conhecimento dos funcionários, 
bem como manter e disseminar o conhecimento dentro da organização. Fica claro 
que a gestão do conhecimento deve ser amparada pelo RH devido este estar liga-
do diretamente aos funcionários que são os principais geradores de conhecimento 
nas organizações transformando-a em uma empresa unificada e competitiva.

A FORmA DE PENSAR DOS GEStORES DAS EmPRESAS 
INCuBADAS DA CIDADE DE GARÇA

ANTONIO CESAR DALL EVEDOVE
WILSON CHAGAS
LUANA MAIA WOIDA
 O perfil dos profissionais dirigentes das organizações tem implicação na 
maneira de gerir os recursos, estabelecer objetivos e perceber os problemas das 
empresas. O objetivo da pesquisa é identificar o perfil do gestor relacionando-o 
aos resultados das organizações, visando diagnosticar a tendência dos perfis se 
assumem características voltadas à inovação ou tradicionais. A relevância da pre-
sente pesquisa. Dessa forma, será realizada uma pesquisa qualiquantitativa em 
empresas na região de Garça-SP, fundamentando-se em técnicas estatísticas de 
correlação. O instrumento de pesquisa escolhido é estruturado com alternativas, 
o qual será aplicado em gestores pertencentes a diferentes níveis hierárquicos. 
Como principal resultado, destaca-se que este levantamento fornecerá subsídios 
sobre os perfis associados à inovação, os quais poderão auxiliar na seleção de car-
gos para gestor. Além disso, serão abordados os fatores que possam contribuir ao 
gestor, elevando sua criatividade e inovação.
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GEStÃO PARtICIPAtIVA: umA REVISÃO DE LItERAtuRA

ARTHUR BENJOINO MARINHO MAIA
VANESSA BALIEGO DE ANDRADE BARBOSA.
 O presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa cujo objetivo é 
compreender por meio da revisão de literatura as experiências vivenciadas pelos 
serviços de saúde ao desenvolverem um modelo de gestão compartilhada. As 
buscas foram feitas através bases de dados: LILACS, BDENF e Coleciona SUS no 
período de 2000 a 2015, obtendo-se 80 documentos. Foram selecionados e exami-
nados 10 artigos por meio de análise de conteúdo. Emergiram duas temáticas: 
estratégias que favoreceram a implantação da gestão compartilhada e fatores que 
dificultaram a concretude de tal modelo. A gestão participativa foi identificada 
como método inovador que permite a qualificação do processo de trabalho em 
saúde, promove compartilhamento das responsabilidades e possibilita a identi-
ficação do problema, o planejamento e tomada de decisão de maneira coletiva. 
Dentre as dificuldades apresentadas, a substituição periódica dos gestores se con-
figurou sendo barreira para continuidade dos processos de mudança.

O SIStEmA DE SOLuÇÃO DE CONtROVERSIAS DA OmC COmO 
INStRumENtO DE ACESSO AOS mERCADOS: BRASIL VERSuS 

EStADOS uNIDOS NO CASO CONtENCIOSO DA LARANJA

CAMILA BORTOLOTTI RAMIRES
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA
 O presente resumo trata-se de uma análise ampla sobre os principais 
fundamentos da Organização Mundial do Comercio, baseados no seu referencial 
histórico, desde a criação do GATT até os dias atuais. Tem-se como principais 
tópicos dentro do contexto um dos meios indispensáveis para promoção de con-
corrência leal, dentro do comercio internacional, o chamado Sistema de Solução 
de Controvérsias. Por conta das reduções de barreiras comercias, passa a existir 
uma competição entre os mercados internacionais, resultando em conscienciosos, 
necessitando assim de medidas eficientes para resolver todos os conflitos median-
tes ao comercio global. Os tópicos finais apresentam analise do contencioso que 
envolve o Brasil, foi o caso do Suco de Laranja contra os Estados Unidos, iniciado 
em agosto de 2009 e concluído em junho de 2011, que teve a partir da analise do 
painel o parecer da legalidade das medidas antidumping aplicadas pelos Estados 
Unidos a cerca das importações de suco de laranja brasileiro.
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GEStÃO DE PESSOAS POR COmPEtÊNCIAS: IDENtIFICAÇÃO E 
APLICAÇÃO DAS mELHORES PRÁtICAS ORGANIZACIONAIS

CRISTIANE APARECIDA FERNANDES
WILSON CHAGAS GOUVEIA
 O presente trabalho tem por objetivo geral diagnosticar as melhores prá-
ticas nas organizações quanto à Gestão de Pessoas por Competência - GPC, vi-
sando contribuir no desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes 
individuais, o CHA, necessárias à otimização dos resultados corporativos. A pro-
blemática da pesquisa se expressa na identificação e na aplicação das melhores 
práticas requeridas à GPC que assegurem o melhor alinhamento qualitativo das 
performances profissionais e empresariais. Para tanto, será realizada um estudo 
de caso em uma organização da área de serviços na região de Marília, Estado de 
São Paulo. A revisão bibliográfica já efetivada contribuiu com a identificação das 
práticas de: recrutamento e seleção; treinamento e desenvolvimento; planos de 
carreira; contribuição da cultura organizacional e das estratégias organizacionais, 
fundamentais ao exercício dessa ferramenta gerencial, as quais deverão embasar 
a pesquisa de campo.

A CONtRIBuIÇÃO DO EmPREENDEDORISmO PARA O 
FORtALECImENtO DA ECONOmIA BRASILEIRA

DANIELA APARECIDA DOS SANTOS FLORÊNCIO
JULIANO MOTA PARENTE
 A pesquisa tem como objetivo verificar o crescimento e o fortalecimento 
do empreendedorismo no Brasil, analisando qual a influência deste fenômeno 
no mercado brasileiro contribuindo para o reaquecimento da economia e para a 
consolidação das pequenas e médias empresas. O conceito de empreendedorismo 
está baseado em indivíduos que misturam inovação com as melhores práticas de 
comercialização de novos produtos e serviços e que resultam em empresas de 
crescimento acelerado. O presente projeto de pesquisa prevê a realização de uma 
pesquisa bibliográfica, buscando identificar as referências teóricas e os autores 
que tratam desta temática, bem como analisar suas diversas abordagens. Para o 
levantamento de dados será realizada uma pesquisa de campo com a aplicação de 
questionários e entrevistas com o objetivo de coletar dados sobre o empreendedo-
rismo no Brasil, visando identificar suas características, seu contexto e desenvol-
vimento no mercado brasileiro.
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mARKEtING VERDE COmO DIFERENCIAL COmPEtItIVO 
DAS EmPRESAS SuStENtAVÉIS

DAYANE NERES CORREIA
ANDERSON TOSHIYUKI KANEKO
MURILO MURATA GONÇALVES
ROBERTA FERREIRA BRONDANI
 Com a globalização é cada vez maior a disputa das empresas por novos 
mercados e consequentemente se torna mais intensa a competição entre elas. Para 
se sobressair neste mercado tão competitivo, percebe-se que muitas empresas 
vêm buscando um diferencial para sua imagem, adotando dentre outras medi-
das, os princípios éticos para sua organização. A responsabilidade empresarial 
frente ao meio ambiente é baseada com a análise de como as organizações intera-
ge com o meio que estão inseridas, assim o Marketing verde demonstra ser uma 
importante ferramenta para se sobressair no mercado competitivo, visto que a 
tendência da sociedade atual é buscar produtos fabricados de forma ecologica-
mente corretos, com processos sustentáveis desde a produção até o descarte dos 
produtos. Neste sentido, o objetivo desta pesquisa é analisar o impacto que o 
marketing verde pode causar aos consumidores e se isso influencia sua decisão de 
compra. Como metodologia de pesquisa foi utilizada a pesquisa bibliográfica e a 
pesquisa de caráter exploratório descritiva realizada por meio de uma entrevista 
com 50 (cinquenta) consumidores, homens e mulheres, com faixa etária de 18 a 
50 anos na cidade de Marília. Como considerações finais pode-se concluir que an-
tes da empresa usar o marketing verde como estratégia competitiva e lançar um 
produto ecologicamente correto no mercado, ela precisa conhecer muito bem seu 
consumidor e as estratégias de marketing mais eficientes para atingi-lo. Palavras 
chave: marketing verde; responsabilidade empresarial; sustentabilidade;

SE REINVENtANDO PARA LIDERAR E O mAGNEtISmO
DA mOtIVAÇÃO

DIEGO MOLINA BENZI
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES
 A literatura aponta que o ato de liderar e motivar sempre gera discussões, 
pontos de vistas variados e andam lado a lado quando o assunto refere-se ao 
melhor modelo de gestão de pessoas. Nesse contexto, os estudiosos da psicologia 
procuram entender o fato da motivação não ser apenas um fator intrínseco, mas 
também extrínseco; a liderança não representar apenas um talento nato ou um 
“dom” que nasce com o indivíduo, mas sim algo trabalhado e esculpido primor-
dialmente pelo autoconhecimento individual e alimentado também por fatores 
externos. A liderança por mais divulgada e discutida que seja, percebe-se, que a 
grande maioria das pessoas como gestores, diretores, presidentes e os nominados 
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líderes, ainda não a compreendem em sua essência. O que é de fato liderança? 
O que é preciso para alcançá-la, ou, será que o indivíduo nasce com o talento de 
lidar com pessoas melhor do que outras, que não possuem esse atributo em seu 
DNA? Assim, este estudo tem como objetivo principal identificar as

GEStÃO CuLtuRAL NO BRASIL: um PROCESSO Em FORmAÇÃO

FÁBIO SANTANA
JULIANO MOTA PARENTE
 Este trabalho tem como objetivo observar como se estruturou e institu-
cionalizou a administração da cultura por parte do Estado a partir de sua federa-
lização, como também o comportamento das organizações privadas em relação 
à cultura, com olhar para a responsabilidade social e a própria sociedade civil 
com suas manifestações. A riqueza cultural brasileira pode ser observada na di-
versidades que autenticam nossa pluralidade étnica, portanto cultural, linguísti-
ca e histórica. De acordo com a Constituição Federal, no que se refere à cultura 
perante as formas da lei, podemos verificar a amplitude das possibilidades e as 
múltiplas dimensões relacionadas a ação cultural, bem como a importância da 
formação e capacitação dos administradores e gestores culturais. Podemos alocar 
a “gestão cultural” em uma variável ampla nas relações dos muitos departamen-
tos que uma empresa reúne, não eximindo de forma alguma as de menor porte 
como também o empreendedor individual, a diferença é dimensão.

RODÍZIO NO tRABALHO: um EStuDO DOS SEuS BENEFÍCIOS 
PROFISSIONAIS E CORPORAtIVOS

FERNANDA GIOLO
WILSON CHAGAS GOUVEIA
 O presente trabalho tem por objetivo estudar o rodízio no trabalho (job 
rotation) e avaliar o alinhamento entre as propostas teóricas e a realidade prá-
tica dos seus benefícios para uma empresa na região de Garça, Estado de São 
Paulo. Dessa maneira, esse estudo visa contribuir com um aprofundamento de 
conhecimento sobre essa ferramenta de gestão que apresenta, conforme indica a 
revisão bibliográfica em andamento, de um lado benefícios aos colaboradores e 
de outro permite otimizar os resultados organizacionais. Para tanto será realizada 
uma pesquisa ação em um setor de uma empresa do setor eletroeletrônico com 
a implantação do job rotation e a avaliação de seus benefícios. Essa pesquisa na 
forma de investigação ação deverá direcionar as ações à tomar para melhorar as 
práticas gerenciais e assim embasar a utilização dessa ferramenta nas demais áre-
as corporativas.

82



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

ACIDENtE DE tRABALHO E SuAS CONSEQuÊNCIAS PARA 
A ORGANIZAÇÃO EmPRESARIAL

FRANCINÉIA MARIA DA SILVA
GUILHERME FERNANDO DE OLIVEIRA
 O Presente artigo apresenta o estudo sobre os acidentes de trabalho e 
suas consequências para a organização, os acidentes trazem inúmeras consequên-
cias diretas como multas, indenizações, assistência médica, afastamento e tempo 
perdido com investigação de causas. O Objetivo é apresentar a importância da 
prevenção de acidentes, identificando suas consequências, analisando estratégias 
de segurança e medidas preventivas propiciando um ambiente mais seguro e sau-
dável. O estudo foi desenvolvido com base bibliográfica nas várias publicações 
cientificas sobre o assunto. Com o estudo foi possível verificar a importância da 
conscientização dos envolvidos, do policiamento e do cumprimento de ações pre-
ventivas para assegurar que não ocorra acidentes de trabalho. Ficou claro que so-
mente o uso de equipamentos de prevenção de acidentes não exclui o funcionário 
de se envolver em um acidente, mas sim a conscientização, o monitoramento e 
ações preventivas podem diminuir os riscos de acidentes.

A utILIZAÇÃO SuStENtÁVEL DOS RECuRSOS HÍDRICOS 
NAS INDÚStRIAS BRASILEIRAS

GISLEINE APARECIDA DA SILVA
JOSÉ MICHEL MONASSA
 Desde a Revolução Industrial, no século XVIII, houve um crescente au-
mento na produção de bens e serviços, o homem passou a se preocupar com o 
desenvolvimento econômico, esquecendo que os recursos disponíveis na nature-
za eram limitados. Até os dias de hoje, apesar de o desperdício hídrico ocorrer de 
forma geral, às indústrias representam um dos principais meios que necessitam 
da utilização de água. Através do tema proposto, é pretendido analisar histori-
camente e filosoficamente a mudança comportamental do homem influenciado 
pelo desenvolvimento tecnológico, em relação à natureza, buscando entender as 
causas atuais da escassez de água. Analisando, por conseguinte, as maneiras já 
aplicadas de controle para a atual situação no ambiente industrial, através de fa-
tores internos e externos, levando em consideração os principais programas de 
sustentabilidade já aplicados e de grande resultado nas indústrias Brasileiras.
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QuALIDADE DE VIDA NO tRABALHO: umA ANÁLISE DAS mELHORES 
PRÁtICAS ADOtADAS NA REGIÃO DE GARÇA

HELENA DE QUEIRÓZ
WILSON CHAGAS GOUVEIA
 O presente trabalho tem por objetivo geral identificar as melhores prá-
ticas de gestão para a construção da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) e os 
seus benefícios para os colaboradores. A problemática da pesquisa se expressa 
através da questão: Estariam as empresas da região da Fatec de Garça, adotan-
do as melhores práticas que assegurem a Qualidade de Vida no Trabalho? Para 
tanto, será realizada uma pesquisa qualitativa e exploratória, para identificar se 
essas práticas vêm sendo adotadas nas empresas em que os alunos da Fatec Garça 
trabalham. A revisão bibliográfica, em andamento, permitirá de um lado a iden-
tificação das melhores práticas adotadas do ponto de vista acadêmico, e de outro 
propiciará o necessário embasamento à pesquisa de campo. Acredita-se que, ao 
final, a pesquisa dará os primeiros passos no sentido de contribuir para a identifi-
cação das possíveis e necessárias melhorias aplicáveis.

COmPORtAmENtO ORGANIZACIONAL E O ImPACtO NO 
COmPORtAmENtO DAS PESSOAS

JOAO VITOR TONHOM
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES
 A literatura aponta que o comportamento organizacional é o estudo 
dos indivíduos e de seus impactos no ambiente de uma empresa. Nesse sentido, 
entender essa dinâmica no âmbito empresarial é fundamental para tomada de 
decisões assertivas, retenção de talentos, promoção e harmonia de todos os en-
volvidos com a organização como: colaboradores, líderes, acionistas, parceiros, 
etc. Este estudo tem o objetivo principal de verificar o impacto que o ambiente 
organizacional promove nas pessoas e os fatores que influenciam nessa relação. 
A metodologia é exploratória, descritiva e analítica. Primeiramente, deu-se a con-
textualização dos conceitos e conteúdos que contemplam o trabalho, por meio de 
literatura em livros, artigos, teses, dissertações online e impressa, nas obras dos 
últimos 10 anos. Num segundo momento, será aplicada uma pesquisa em empre-
sa da cidade de Marília com o objetivo de descobrir as práticas que a organização 
desenvolve nas questões relativas ao comportamento organizacional
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mARKEtING EStRAtÉGICO: EStuDO DAS EStRAtÉGIAS 
DE mARKEtING NAS ORGANIZAÇõES

JONATHAN WILLIAM DA SILVA
ANA CLAUDIA CARRAPATO ASSIS
 O presente trabalho discute a utilização do Marketing Estratégico nas em-
presas, levando em consideração o atual cenário do mercado competitivo.Tem por 
objetivo estudar as diferentes estratégias de Marketing que as empresas utilizam 
para promover sua imagem e a de seus produtos. Através da pesquisa explora-
tória, levantamento bibliográfico em livros e artigos de autores como : KOTLER, 
PORTER, FERREL, SILVA e pesquisa de campo. Pretende-se Investigar os aspec-
tos fundamentais do planejamento das estratégias de Marketing, como as mesmas 
são utilizadas no cotidiano de uma empresa e como é definido o mercado para 
que as estratégias sejam executadas, observando quais delas trazem os melhores 
resultados aos stakeholders.

O CONtEXtO FEmININO NA CONtEmPORANEIDADE: A 
CONCILIAÇÃO DE mÚLtIPLOS PAPÉIS DA muLHER DO SÉCuLO XXI

JULIANA DE AZEVEDO MARCIANO PADOVAN
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES
 Pesquisas apontam que a inserção da mulher no mercado de trabalho 
gerou conflitos na disputa de poder, espaço e discussões no âmbito familiar, visto 
que, culturalmente, a mulher era tida como cumpridora dos afazeres domésti-
cos, responsável pelos trabalhos manuais e pela criação e educação dos filhos. As 
mudanças ocorridas no século XXI trouxeram consequências não previstas que 
impactaram a ordem familiar, provocando a capacitação das mulheres, a organi-
zação e planejamento dos afazeres de casa em função das atividades advindas do 
trabalho. Até o momento foi elaborado o referencial teórico que permeia o assun-
to em termos de uma abordagem do panorama atual, a nova estrutura familiar 
do século XXI, a importância da cultura familiar na construção do conceito e as 
dificuldades da mulher moderna. A metodologia é exploratória, descritiva e ana-
lítica com abordagem qualitativa quanto à realidade de alguns países e envolve a 
rotina da mulher e o mundo corporativo em que atua.

COmuNICAÇÃO CORPORAtIVA: A ImPORtÂNCIA DA 
COmuNICAÇÃO NA GEStÃO DAS EmPRESAS

KARLA LAUANE BARROS
ROBERTA FERREIRA BRONDANI
 Em meio a um mercado competitivo, a comunicação corporativa é neces-
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sária como uma ferramenta estratégica e também para a melhoria na gestão das 
organizações. A comunicação corporativa é uma prática adotada nas empresas 
visando o melhor relacionamento com o ambiente interno, sendo refletida no am-
biente externo. As empresas necessitam de uma comunicação interna eficiente, 
melhorando o ambiente de trabalho, diminuindo as barreiras e ruídos que dificul-
tam a compreensão da informação. Funcionários bem informados e envolvidos 
nos acontecimentos internos são de grande importância empresarial, além disso, 
é uma das fontes de comunicação externa, enfrentando as barreiras e motivando 
clientes e consumidores a participarem na organização. O objetivo desse artigo é 
apresentar os conceitos básicos da comunicação e sua importância para as organi-
zações com ou sem fins lucrativos.

A RELAÇÃO COmPORtAmENtAL NO AmBIENtE DE tRABALHO

LIGIA QUIQUINATO OLIVEIRA
GUILHERME FERNANDO DE OLIVEIRA
 O Presente artigo apresenta o estudo sobre a Relação Comportamental no 
Ambiente de Trabalho. As organizações esquecem do fator humano e não compre-
endem que a harmonia no ambiente organizacional faz a diferença na produção 
de resultados positivos. O objetivo deste trabalho é apresentar que as relações no 
ambiente de trabalho possuem algumas deficiências que precisam ser reconstruí-
das para beneficiar a todos. O estudo foi desenvolvido com base bibliográfica nas 
várias publicações cientificas sobre o assunto. Com o estudo foi possível verificar 
que as deficiências podem ser reconstruídas, aumentando a produtividade e o de-
sempenho dos trabalhadores, diminuindo o estresse, nervosismo e irritabilidade 
causados por fatores internos e externos. Fica claro que gestores que encontram 
soluções para gerir os conflitos de seus colaboradores tornam-se um grande dife-
rencial desenvolvendo um ambiente harmônico, motivador e produtivo para que 
as organizações se sobressaiam nesse mercado competitivo.

AS FERRAmENtAS DE FIDELIZAÇÃO E SEu uSO PELAS EmPRESAS DE 
mARÍLIA E REGIÃO

LUANA CAROLINE BATISTA DE ASSIS
FERNANDA MENEZES LAVAGNINI
ROBERTA FERREIRA BRONDANI
 O marketing de relacionamento surgiu com o intuito de melhorar e criar 
uma boa relação entre empresas e consumidores e conta com a ajuda do banco 
de dados da empresa, que permite ter um conhecimento maior e mais aprofun-
dado sobre as demandas, desejos e necessidades dos consumidores.O objetivo 
deste trabalho é verificar como as empresas de Marília e Região estão buscando 
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fidelizar seus clientes.Como metodologia foi utilizada a pesquisa bibliográfica e 
a pesquisa exploratória, realizada por meio de uma entrevista com as empresas 
O Boticário, Perfumaria Sumirê e Drogaria São Marcos. Com a realização da pes-
quisa e a análise dos resultados foi possível concluir que que esse tipo de estra-
tégia traz muitos benefícios para ambos. E que apesar da empresa oferecer essa 
oportunidade alguns consumidores fazem pouco caso, por conta disso a empresa 
Sumirê deixou de fidelizar seus clientes, pela falta de interesse do mesmo. 

AS ACELERADORAS NO mERCADO BRASILEIRO AtuAL

LUANE THAMI IDE
JULIANO MOTA PARENTE
 No contexto das inovações no mercado brasileiro, onde o mesmo se en-
contra modificando-se nos últimos anos, surgem as Aceleradoras no Brasil. A em-
presa aceleradora tem como característica o crescimento rápido de uma empresa, 
de uma startup. É feita através de apoio de consultorias, acesso à tecnologia, inves-
tidores, ampliação da rede de networking, um espaço para montar um escritório, 
e do capital. As aceleradoras surgiram através das empresas incubadoras, que são 
organizações que podem estar relacionadas com instituições de ensino públicas e 
privadas, prefeituras, e até mesmo iniciativas empresariais independentes, onde 
oferecem consultorias, apoio de empreendedores, espaço físico e infraestrutura 
operacional, tudo em busca da modernidade. O presente trabalho teve como obje-
tivo o levantamento de informações para quantificar as aceleradoras brasileiras.

RECRutAmENtO E SELEÇÃO DE PESSOAS:AS PRÁtICAS ADOtADAS 
NA GEStÃO DESSE PROCESSO Em umA EmPRESA DE GARÇA SP

LUCIANA GAMBA FARINACIO
WILSON CHAGAS GOUVEIA
 Técnicas de contratação são ferramentas dinâmicas que estão sempre em 
processo de evolução, em busca da excelência e de uma organização sólida que 
através de seus talentos se permitam alcançar o sucesso. Nesse cenário, este tra-
balho reflete o papel da gestão de pessoas quanto ao processo de agregar colabo-
radores aos seus quadros, e para tanto apresentou como objetivo geral: identificar 
as práticas adotadas na gestão do processo de recrutamento e seleção de pessoas 
em uma empresa da região. A metodologia aplicada foi a pesquisa exploratória 
que incluiu levantamento bibliográfico e o estudo de caso em uma empresa, do 
ramo de eletro eletrônico, com mais de 500 funcionários. Analisaram-se então os 
resultados, estabelecendo um contraponto entre as práticas organizacionais ado-
tadas e aquelas indicadas na revisão bibliográfica, constatando-se então que 84% 
apresentam alinhamento total com o pensamento acadêmico.
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QuALIDADE DE VIDA NO tRABALHO X CONDIÇõES 
PSICOSSOmÁtICAS ADVINDAS DO mERCADO DE tRABALHO

MAIARA LENE DE CARVALHO
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES
 Atualmente vive-se em um mundo onde as mudanças e as exigências são 
contínuas e estão cada vez mais presentes no dia-a-dia, principalmente em se tra-
tando do ambiente empresarial. As práticas inadequadas no ambiente de traba-
lho ou qualquer outra área da vida como:espiritual,intelectual,emocional,social,
etc.,interferem negativa- mente na qualidade de vida, podendo gerar problemas 
ou doenças de várias ordens. Este estudo apresenta como principal proposta a 
identificação de fatores causadores da falta de qualidade de vida e os prejuízos às 
pessoas e organizações. A metodologia é exploratória, descritiva e analítica por 
meio de levantamento de dados com abordagem quantitativa e qualitativa. Conta 
ainda com aplicação de questionário na intenção de coletar dados que abordem a 
qualidade de vida no âmbito das organizações e seus reflexos, com a participação 
de empresas da cidade de Marília. A pesquisa encontra-se na fase final de cons-
trução do conteúdo teórico que permeiam os tópicos qualidade de vida, sintomas 
e doenças psicossomáticas advindas no trabalho, fatores que desencadeiam tais 
problemas, evolução e perspectivas e, finalmente, os resultados da pesquisa apli-
cada. A literatura aponta que a qualidade de vida é indispensável para qualquer 
aspecto na vida do homem e também para as organizações.

SIStEmA DESKtOP PARA GERENCIAmENtO DA 
EmPRESA mS tINtAS

MARIO HENRIQUE FIGUEIREDO PERES
RENATA APARECIDA DE CARVALHO PASCHOAL
 Algumas empresas ainda encontram-se removidas dos ambientes e solu-
ções oferecidos pelas tecnologias de informação. A criação de uma aplicação de 
Gerenciamento para a empresa MS Tintas tem como finalidade e objetivo criar um 
sistema simples, bem claro, prático e fácil de se usar. Contendo funcionalidades 
– cadastro de usuário, produtos, clientes, fornecedores, marcas e formas de paga-
mento – que aperfeiçoam os processos já existentes, e ao mesmo tempo são fáceis 
de se aprender e entender, devido ao fato de que os usuários que usufruirão do 
sistema não possuem tanta experiência com informática e tecnologia. Também irá 
conter ilustrações para algumas funções, por exemplo, nos botões de adicionar, 
cancelar, salvar e excluir, com ilustrações lógicas e diretas onde o usuário não terá 
dificuldades para discernir o que esse botão tem como função, devido a aplicação 
de teorias de design e técnicas de interação humano-computador. Sendo assim, o 
sistema vai atender as necessidades da empresa.
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AGENDAmENtO E ENQuADRAmENtO DA NOtÍCIA NOS mEIOS DE 
COmuNICAÇÃO: umA ABORDAGEm DA tEORIA DA 

AGENDA -SEttING E FRAmING

MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA
SILVANA FESTA SABES
VÂNIA ÉRICA HERRERA
 Este estudo objetiva uma abordagem sobre a Teoria do Agendamento 
(Agenda setting) e Enquadramento (Framing), propondo uma visão dos meios de 
comunicação em relação às notícias e suas interpretações. Assim, afirma-se que 
os meios de comunicação colaboram com a divulgação das notícias em todos os 
campos, sejam eles, político, econômico, social e entre outros, contribuindo para a 
interpretação dos diversos temas de interesses públicos. Outrossim, pretende-se 
abordar as formas de apresentação das notícias sobre a ótica da Teoria da Agenda 
-setting e framing, partindo dos conceitos, bem como históricos dos estudos e o 
funcionamento dos processos de agendamento e enquadramento. Espera-se, com 
esse estudo, uma melhor compreensão desses conceitos, o entendimento das ca-
racterísticas e suas limitações.

DESENVOLVImENtO SuStENtÁVEL: QuARENtA ANOS DE AVANÇO, 
DE EStOCOLmO À RESPONSABILIDADE SOCIAL EmPRESARIAL

THAYNARA DRIELLI DE SOUZA GARCIA
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES
 O fator meio ambiente tem recebido, desde a década de 1970, um enfoque 
cada vez mais crescente. O assunto eclodiu em 1972, após a Conferência das Na-
ções Unidas e o enfoque dado à questão ambiental tornou-se cada vez maior, pois 
os problemas ambientais foram motivos para reunir centenas de países ao longo 
dos anos, tendo ocorrido até o momento três grandes conferências mundiais de 
cunho ambiental. Logo, o estudo propõe levantar dados, a fim de provocar nas 
pessoas uma reflexão a respeito dos problemas ambientais que se apresentam de 
forma preocupante e avançam de forma acelerada no planeta. A metodologia tem 
caráter exploratório e descritivo, com apresentação de um estudo de caso reali-
zado em empresa de grande porte do ramo alimentício de Marília. Os resultados 
percebidos foram de que as conferências trouxeram ações práticas nas organiza-
ções, discussões dos problemas e suas consequências, porém, ainda há muito o 
que se fazer, visto que as ações são morosas em relação à urgência do tema.

89



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

DESENVOLVImENtO HumANO: A ImPORtÂNCIA DAS PESSOAS NO 
CENÁRIO ORGANIZACIONAL

VALTAIR BARBOSA DA SILVA
ANA PAULA CARVALHO DA SILVA
LUANA RODRIGUES AGUIAR
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES
 É notório que as pessoas são essenciais às empresas por oferecerem seus 
talentos, habilidades e conhecimentos ao desenvolvimento das mesmas. A litera-
tura aponta que além de reter talentos deve-se desenvolvê-los, para que atendam 
as expectativas e exigências do mercado. O presente trabalho tem por proposta 
abordar a importância das pessoas como chave ao desenvolvimento organiza-
cional, expondo conceitos acerca do homem, trabalho e evolução e investigando 
a importância do desenvolvimento organizacional centrado na motivação e ca-
pacitação do capital intelectual. A pesquisa é de cunho exploratório, analítico e 
descritivo, com levantamento de literatura e estudo de caso na empresa UNIPAC, 
na cidade de Pompéia-SP, e traça que manter o capital humano é tarefa difícil as 
empresas e que toda estratégia de desenvolvimento organizacional deve aper-
feiçoar o potencial humano através das políticas, valores e cultura da empresa, 
capacitando-o a enfrentar os desafios e mudanças que demandam do mercado.

AS POSSIBILIDADES CRIADAS POR mEIO DA utILIZAÇÃO DO 
mOBILE COmmERCE PARA OS CONSumIDORES DE mAtERIAIS DE 

CONStRuÇÃO CIVIL: COmPARAÇÃO BRASIL E PORtuGAL

VICTOR DA COSTA ROSA
VÂNIA ÉRICA HERRERA
 O presente artigo objetiva analisar comparativamente o setor da constru-
ção civil no brasil e em Portugal e a possibilidade de utilização do mobile com-
merce. No que se refere ao consumo dos produtos de construção civil, existem 
uma série de dificuldades, pois necessitam de pesquisa prévia, devido às questões 
como preço, quantidade e qualidade. Com o aumento do uso dos smartphones 
na aquisição de diferentes tipos de produtos por meio de aplicativos dedicados, 
estes poderiam ser utilizados também como meio de pesquisa e aquisição para 
os consumidores de materiais de construção caracterizando como mobile com-
merce, facilitando nas pesquisas de preços, quantidades, tempo e agilidade na 
construção. Para atingir o objetivo proposto no presente trabalho, foi realizada 
uma pesquisa exploratória por meio de levantamento bibliográfico e de dados 
secundários, acerca dos principais assuntos trabalhados a saber: m-commerce e 
construção civil.
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Análise e Desenvolvimento de Sistemas

mELHORIA CONtÍNuA NO PROCESSO DE QuALIDADE DE SOFtWARE

ANDRESSA ROBERTA SIQUEIRA DOS SANTOS
JOÃO BAPTISTA CARDIA NETO
 A preocupação com a qualidade do software começou a crescer na déca-
da de 90 quando empresas notaram que bilhões de dólares eram desperdiçados 
quando seus produtos não apresentavam as funcionalidades e características pro-
metidas. É sabido que a qualidade de um produto é influenciada pela qualidade 
do processo de produção, e inúmeros produtos são lançados diariamente, com 
diversas funcionalidades. Dessa forma, seu funcionamento é um dos diferenciais 
durante a escolha dos consumidores. Assim, o presente projeto de pesquisa se 
propõe a discutir a utilização de ferramentas open source durante o desenvol-
vimento de software. Objetiva-se, em diferentes graus, demonstrar como essas 
ferramentas contribuem não apenas na melhoria do processo de desenvolvimento 
mas medir até que ponto a utilização delas se reflete diretamente na melhora da 
qualidade do software.

AVALIAÇÃO DAS tÉCNICAS DE IHC NO SItE GOVERNAmENtAL 
mINIStÉRIO DO tRABALHO E EmPREGO: um EStuDO CASO 

E PROPOStA DE umA NOVA INtERFACE

BRUNA MARTINS DE ALMEIDA
LARISSA PAVARINI DA LUZ
 O presente trabalho faz um estudo de caso no site governamental do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego (MTE) utilizando técnicas de Interação Humano-
Computador (IHC) que envolve usabilidade, acessibilidade, ergonomia e tam-
bém a arquitetura da informação para uma avaliação heurística que visa detectar 
problemas em uma interface. Assim identificar se a interface apresenta as técnicas 
descritas, permitindo uma verificação no website determinando se é acessível e 
de fácil uso, ou seja, se o usuário consegue encontrar o que deseja facilmente. Com 
base nessa avaliação heurística ainda existe a proposta de melhoria da página 
inicial que contenha apenas as informações essenciais e necessárias,facilitando 
interação com o usuário utilizando a Cartilha de Usabilidade elaborada pelo Go-
verno que contém Padrões Web.
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APLICAtIVO PARA CONtROLE DE VIOLÊNCIAS SOFRIDAS 
POR muLHERES

CAROLINA ÁVILA DOS SANTOS
LARISSA PAVARINI DA LUZ
 A violência contra a mulher no Brasil tem números alarmantes, é fato que 
essa realidade só poderá ser mudada em longo prazo, porém medidas podem 
ser tomadas para amenizar o impacto que esse tipo de violência tem sobre as 
mulheres. O desenvolvimento de aplicativos Android nos proporciona diversas 
interfaces de programação de aplicativo (APIs), que vem com o SDK do Android, 
desenvolver não é tão complicado utilizando-se dos recursos completos disponi-
bilizados pelo Google e por isso foi a plataforma escolhida para que as competên-
cias e habilidades desenvolvidas no curso de tecnologia de análise e desenvolvi-
mento de sistemas sejam usadas a fim de mapear lugares e situações incômodas 
e até mesmo perigosas vividas por mulheres como medida de prevenção, bem 
como informações sobre como identificar tipos de violências baseadas na Lei Ma-
ria da Penha.

PRÁtICAS ItIL: umA COmPREENSÃO DE SuA ImPLEmENtAÇÃO 
NA GEStÃO DE SERVIÇOS DE tI

EMERSON ROSA EDUARDO
DANILO DOLCI
 Em uma sociedade competitiva nas relações empresariais, seria impossí-
vel a Tecnologia da Informação não precisar ser estrategicamente gerida. A par-
tir disso, buscaram-se soluções para problemas de gerenciamento dos serviços 
ligados a tecnologia da informação, vindo a ser a ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library) o framework para Gerenciamento de Serviços de TI mais 
consagrado no momento. O presente trabalho aborda a ITIL, discorrendo sobre 
suas características, dificuldades e benefícios de sua adoção. Para tanto, será reali-
zada uma pesquisa bibliográfica como fundamento teórico para reflexão a respei-
to. Finalmente, um levantamento estatístico junto a empresas de TI da Região de 
Marília fornecerá uma visão da relação atual das mesmas para com a ITIL. Além 
de compreender o Gerenciamento de Serviços de TI e seus processos, tal empre-
endimento buscará ser útil ao entendimento das vantagens do framework ITIL, 
visando descobrir as melhores formas de introduzi-lo nas organizações.
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APLICAÇÃO WEB DE VENDAS PARA 
PANIFICADORA NOSSO PÃO, GARÇA-SP

FABIANA LACERDA MOREIRA
LARISSA PAVARINI DA LUZ
 O presente trabalho tem por objetivo auxiliar o gerenciamento da Panifi-
cadora Nosso Pão da cidade de Garça – SP. O eixo problemático identificado é que 
a panificadora não possui nenhum sistema que possa controlar seus lucros tanto 
de um dia quanto do fechamento do mês. Devido a essa questão, será desenvol-
vido um software que possa ajudar nesse controle. O software irá conter a parte 
do Login do gerente e funcionário, Cadastro de Clientes para que possa controlar 
os clientes que terá conta na panificadora, o Cadastro de produtos porque será 
selecionada no momento da venda a quantidade de produtos e com isso ter um 
controle dos produtos vendidos, também uma parte de relatórios para que o ge-
rente da panificadora possa controlar o que foi vendido por dia e o lucro que sua 
panificadora teve por mês. Assim facilitando o atendimento e o funcionamento da 
Padaria Nosso Pão.

SEGuRANÇA DA INFORmAÇÃO: A PROtEÇÃO CONtRA O 
VAZAmENtO DE DADOS E SuA ImPORtÂNCIA PARA 

AS EmPRESAS PRIVADAS

GUILHERME AUGUSTO RUANI BARBOSA
MARIA HELENA BARRIVIERA E SILVA
 Atualmente a informação é o patrimônio mais importante para as orga-
nizações. Crimes digitais estão cada vez mais sofisticados. Rotineiramente são 
divulgadas na mídia notícias de empresas que tiveram seu patrimônio intelectual 
divulgados de forma irrecuperável. Isso ocorre porque normalmente não existe 
preocupação com a segurança da informação. A segurança da informação tem por 
objetivo principal o desenvolvimento de ações que objetivam a confidencialidade, 
disponibilidade, integridade e autenticidade das informações. O objetivo deste 
trabalho é salientar o valor da informação, das políticas de segurança da infor-
mação, o fator Engenharia Social e a associação de tecnologias como Data Loss 
Prevention (DLP) para a segurança das informações empresariais. A metodologia 
utilizada apoia-se na pesquisa bibliográfica e na pesquisa de campo em uma em-
presa de grande porte do ramo alimentício, no sentido de descrever as ações de 
segurança adotadas pela mesma.
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SIStEmA DE INFORmAÇÃO WEB PARA DEVESENVOLVImENtO 
DE AVALIAÇÃO ACADÊmICA COm APLICAÇÃO DE 

CONCEItOS DE GAmIFICAÇÃO

GUILHERME SANCHES VIEIRA
MARIA HELENA BARRIVIERA E SILVA
 A utilização de Sistemas de Informação já não é mais fator indispensável 
apenas em organizações com fins lucrativos, mas também em entidade sem fins 
lucrativos, como o meio acadêmico. Nesse ambiente, a informação é tratada da 
mesma proporção como em um ambiente empresarial, pois a informação é ponto 
de partida para tomada de decisão a partir da elaboração das atividades desen-
volvidas pelos discentes e na geração de desempenho que os classifica a partir de 
suas condições apresentadas. A aplicação Alpha Test foi elaborada com a propos-
ta de permitir que docentes disponibilizem suas atividades para desenvolvimen-
to dos discentes podendo ser armazenadas em ambiente seguro, interativo que, 
ainda por meio de conceitos de gamificação aperfeiçoe o desempenho dos gradu-
andos em busca de melhores resultados. Ainda são abordadas metodologias teó-
ricas e práticas que compõem o desenvolvimento do projeto e permitem que seja 
disponibilizada uma plataforma consistente com alto desempenho e aceitação.

APLICAÇÃO DE RECONHECImENtO FACIAL Em um SIStEmA DE 
EDuCAÇÃO A DIStÂNCIA

IGOR DE LIMA MUCHIUTTI
JOÃO BAPTISTA CARDIA NETO
 Nos tempos atuais temos um movimento muito grande na ampliação da 
educação a distância. Uma das maiores preocupações é como garantir que o alu-
no está consumindo os materiais e está realizando as atividades destinadas a ele. 
Apesar de, normalmente, sistemas dessa natureza utilizarem meios de autentica-
ção tradicionais (senha e login por exemplo) esses meios não são possíveis de as-
segurar que a pessoa é realmente quem ela diz ser. Uma senha pode ser conhecida 
por outra pessoa e esse outrem realizar as ações que são destinadas ao estudante. 
Com isso a necessidade de assegurar a identidade de uma pessoa utilizando bio-
metria se torna aparente. Biometria utiliza traços biológicos para assegurar que 
aquela pessoa é quem ela realmente diz ser. No caso de sistemas de educação 
a distância não é só necessário a autenticação do usuário no login do sistema e 
sim a autenticação contínua, uma vez que é necessário garantir que o estudante 
não troque de lugar com um outro após a autenticação. O presente trabalho visa 
implementar técnicas de autenticação contínua com biometria (utilizando faces) 
para um módulo de um sistema de educação a distância.
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PROPOStA DE um SIStEmA PARA O AuXÍLIO NO GERENCIAmENtO 
DOS PROCESSOS DE DESENHOS tÉCNICO E ORÇAmENtO NO SEtOR 

DE ESQuADRIAS mEtÁLICAS

JONATHAN CASTRO DOS SANTOS
LARISSA PAVARINI DA LUZ
 Este projeto científico tecnológico tem como base o estudo das esquadrias 
de alumínio e cálculos precisos para levantamento dos materiais necessários na 
montagem dos produtos fornecidos de uma determinada organização, afim de 
reduzir significativamente o desperdício das matérias-primas. Levando em con-
sideração as ferramentas fornecidas pelo software Inventor da Autodesk e suas 
projeções de desenho técnico 3D e 2D, espera-se diminuir o tempo gasto e cálcu-
los com parâmetros questionáveis na montagem dos orçamentos.

DESENVOLVImENtO DE umA PÁGINA WEB E um APLICAtIVO
PARA DISPOSItIVOS mÓVEIS PARA O CONtROLE DE 

ADOÇõES DE ANImAIS

JOSÉ ANTONIO TAVARES BENETTI
DANILO DOLCI
 Atualmente é possível notar o aumento de animais soltos nas ruas de qual-
quer cidade, o que aumenta os riscos de acidentes, agressões e disseminação de 
doenças graves. Esse fato gera comoção em muitas pessoas por não terem tempo e 
condições para ajudá-los a encontrar um lar, ou até mesmo adotar. Existem clínicas 
veterinárias, petshops e ONGs que tentam ajudar, acolhendo temporariamente, 
tratando e expondo estes animais para que pessoas possam vir e possam adotá-
los, porém nesse período existem gastos com os cuidados com esses animais. O 
presente projeto consiste no desenvolvimento de um sistema web que visa facilitar 
a adoção de animais abandonados e busca de animais perdidos. O sistema poderá 
ser utilizado por empresas e profissionais que atuam no segmento, ONGs que cui-
dam de animais e outras pessoas que desejam divulgar informações sobre doações 
ou animais encontrados/perdidos. Os anúncios deverão conter a localização, além 
das características do animal como espécie, raça, foto, etc.

PROPOStA DE um APLICAtIVO mOBILE QuE POSSIBILItA EFEtuAR 
PEDIDOS E PAGAmENtOS Em BARES REStAuRANtES

JOSÉ MÁRCIO MENDES DA SILVA
LUIZ CARLOS QUERINO FILHO
 O mundo apresenta uma constante mudança exponencial, tudo é contro-
lado por meio da internet, podendo encontrar aplicações tecnológicas para facilitar 
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a vida de muitas pessoas. Em ambientes gastronômicos como bares, restaurantes 
e lanchonetes está sendo muito utilizado estas tecnologias para atender melhor 
seus clientes e tornar um ambiente agradável. Nesse caso, lugares como bares 
e restaurantes é uma área que necessita de inovação, um aplicativo que reduz 
o tempo no atendimento, uma tecnologia que o próprio cliente poderá realizar 
seus pedidos que será encaminhado diretamente para a cozinha do restaurante 
e na hora de ir embora, o cliente através de seu smartphone fizesse o fechamento 
da conta e realizasse o pagamento sem ter o transtorno de esperar pelo garçom. 
O aplicativo mobile proposto tem como objetivo principal, buscar agilidade na 
realização dos pedidos por parte dos clientes e melhorar uma qualidade de aten-
dimento diferenciado. Facilitando a interação cliente e restaurante.

SIStEmA DE CONtROLE DE PASSAGEIROS PARA 
tRANSPORtE ESCOLAR

KEITE MARA NOGUEIRA DOS PASSOS
MARIA HELENA BARRIVIERA E SILVA
 O projeto tem como objetivo organizar e controlar lugares de passagei-
ros de van escolar nas empresas contratadas pelos alunos da Fatec de Garça. De 
acordo com o artigo “O PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ALUNOS DA FATEC 
GARÇA: análise estatística para o desenvolvimento de ações pedagógicas focadas 
no acesso, permanência e emancipação dos alunos. ” elaborado em 2013, pelas 
professoras Profª. Ms. Cláudia Maria Bernava Aguillar , Profª. Ms. Deise Deolindo 
Silva e Profª. Ms. Maria Alda Barbosa Cabreira, cerca de 35,9% residem em Marília.
Destes 35,9% residentes em Marília, é possível ver que grande parte utiliza de ser-
viço particular de van escolar para se locomover de um ponto combinado em sua 
cidade até a instituição. Diante deste cenário, o presente projeto busca inicialmente 
auxiliar o empresário deste segmento a gerenciar todas as suas frotas, proporcio-
nando uma rápida tomada de decisão e uma maior qualidade do serviço, resolven-
do problemas relacionados à falta de comunicação e organização.

APLICAtIVO HÍBRIDO PARA APRENDER INGLÊS Em 
DISPOSItIVOS mÓVEIS

LUANA SALEMME MAREGA
RENATA APARECIDA DE CARVALHO PASCHOAL
 Existem no mundo muitos idiomas diferentes entre os povos, e essa con-
dição ocasiona o surgimento de um idioma comum entre eles, que possibilite a 
comunicação. Nos dias de hoje este idioma conhecido como universal é o Inglês. 
Porém, no Brasil apenas uma pequena parcela da população domina o idioma. 
Levando em consideração esse fato, o objetivo deste trabalho é desenvolver um 
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aplicativo para o aprendizado desta língua. Este aplicativo será desenvolvido uti-
lizando um framework que possibilita a criação de aplicativos chamados híbri-
dos, ou seja, que podem ser utilizados em múltiplas plataformas de dispositivos 
móveis como Android, IOS, Windows Phone, Blackberry entre outros. As ativi-
dades do aplicativo serão divididas em níveis de dificuldade, compostos por con-
versações e também jogos de vocabulário com temas específicos para turismo e 
negócios. Espera-se que os usuários/aprendizes após realizarem os jogos e lições, 
estejam aptos a utilizar a linguagem para os fins desejados.

APLICAÇÃO WEB PARA DIVuLGAÇÃO DE CONtEÚDO AuDIOVISuAL

MAIARA HELENA FERREIRA PEDROSO
LARISSA PAVARINI DA LUZ
 A falta de investimentos em cultura e tecnologia obriga produtores de 
conteúdo independente empregarem soluções inadequadas para a divulgação 
de seus projetos. O desenvolvimento de uma aplicação específica para este fim 
oferece uma nova ferramenta para auxiliar os envolvidos na área da comunica-
ção. Focada na divulgação e distribuição de conteúdo, busca sanar a necessida-
de de um ambiente que selecione, armazene e exiba a produções dos usuários, 
proporcionando um espaço onde produtores poderão compartilhar suas obras 
de modo organizado dentro uma plataforma de uso exclusivo para produções 
independentes. Oferece a possibilidade de networking entre os profissionais da 
área de comunicação, buscando promover uma relação entre público e produto-
res. A internet – um meio relativamente mais democrático e acessível – justifica 
uma aplicação web como ferramenta de distribuição audiovisual e comunicação, 
transformando o processo de distribuição de produtos audiovisuais on-line.

APLICAtIVO mÓVEL BASEADO NA tECNOLOGIA DE 
GEOLOCALIZAÇÃO PARA GERENCIAmENtO DE PEDIDOS Em 

EStABELECImENtOS GAStRONÔmICOS

MARCOS PAULO GUIMARÃES GUERRA
REGINA FERREIRA DA ROCHA
 No cenário mercadológico mundial, as empresas competitivas tentam ga-
nhar posições vantajosas frente à concorrência e atendem a clientes mais exigen-
tes. Em particular, o setor gastronômico apresenta um expressivo crescimento. 
No entanto, neste negócio é possível observar problemas relativos à qualidade 
do serviço prestado e a falta de diferenciais, que geram a insatisfação da clientela. 
Propõe-se, portanto, desenvolver um aplicativo para smartphones baseado na ar-
quitetura Android e em recursos de geolocalização para automatizar os pedidos 
e incentivar a interação entre os clientes. O aplicativo permite o uso de novas 
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tecnologias, auxiliando no gerenciamento das operações e na captação de novos 
clientes. Parte-se da revisão da literatura e dos preceitos da engenharia de softwa-
re que embasam o desenvolvimento do aplicativo na linguagem Java, além da 
interface web baseada no padrão Model-view-controller (MVC) e em ASP.NET. 
Espera-se que o sistema melhore o desempenho empresarial.

PROJEtO tAKEN CONtROLLER

MICHELE BRAVO DE SOUZA
DANILO DOLCI
 O uso da tecnologia na automação residencial está cada vez mais presen-
te em nosso dia a dia, propiciando benefícios como a melhoria da qualidade de 
vida, redução das atividades domésticas, conforto, segurança, sempre pensando 
em otimizar a utilização do tempo, explorando os recursos mais práticos e acessí-
veis. Este projeto tem o objetivo de desenvolver um aplicativo para Android, que 
controle a corrente elétrica das tomadas e interruptores de energia em residências. 
O intuito do projeto é desenvolver uma ferramenta prática e de fácil acesso, que 
possibilite ligar/desligar equipamentos e acender/apagar luzes à distância, facili-
tando a gestão da energia elétrica de diversos ambientes, para utilizá-la de forma 
consciente, tornando possível evitar que aparelhos sem utilização no momento, 
no entanto conectados a corrente elétrica, continuem desperdiçando energia.

A ImPORtÂNCIA DA INtERAÇÃO HumANO-COmPutADOR NO 
COmÉRCIO ELEtRÔNICO: um EStuDO DE CASO SOBRE AS 

EmPRESAS mERCADO LIVRE E OLX

NOEMI PATRÍCIA FUJII OKIMURA
LARISSA PAVARINI DA LUZ
 O presente trabalho explora os critérios da interação humano-computa-
dor (IHC) utilizados para avaliar os sites de comércio eletrônico Mercado Livre 
e a OLX que utilizam o modelo C2C (Consumer to Consumer). Assim o projeto 
analisa o sites descritos e se estão desenvolvidos adequadamente, visto que para 
alcançar grande público de vendas é necessário que sigam padrões de acessibili-
dade, comunicabilidade, ergonomia e usabilidade, transformando o site de forma 
que o usuário consiga utilizar de maneira fácil e sem complicações. A intenção 
é conscientizar que as interfaces podem ganhar mais desempenho aplicando os 
critérios de IHC, pois o ideal é facilitar essa interação do humano com a máquina 
da maneira mais prática possível. E através da ferramenta Ergolist será avaliado 
a interface destes comércios eletrônicos, com a finalidade de verificar possíveis 
dificuldades encontradas pelos usuários. E a partir dos resultados alcançados, 
propor uma nova interface capaz de atender a esses critérios.
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SIStEmA DE AuXILIO AO PROFESSOR

OTÁVIO GOMES
CRISTOVAN E. HERCULIANI
 Este trabalho tem como principio fazer com que aulas aplicadas por 
um profissional, sejam encontradas pelos demais para que este veja excelentes 
trabalhos e tenha um melhor apoio e base para modelar uma matéria.Com pro-
fessores salvando no sistema suas matérias e tendo o compartilhamento cons-
tante de informações podemos ter turmas diferentes vendo o mesmo conteúdo 
sem a necessidade do mesmo professor e mantendo o nível de ensino igual para 
todos. O desenvolvimento do sistema deverá conter as matérias aplicadas por 
professores , essas matérias serão colocadas em abas com opção de download 
para que os professores façam o download do arquivo e modifiquem de acordo 
com o que precisarem para desenvolver uma nova aula.O sistema poderá conter 
imagens, documentos word , power point e pdf das disciplinas aplicadas ou 
atividades extraclasses, assim, mostrará a aula aplicada pelo professor e o de-
sempenho da turma, facilitando o entendimento de quem consultar a atividade 
através do sistema.

APLICAÇÃO WEB PARA GERENCIAmENtO DE PRODutOS 
PARA PAISAGISmO

RICARDO AUGUSTO MARTINI DE OLIVEIRA
MAURÍCIO DUARTE
 Este projeto tem como principal objetivo facilitar o contato entre clien-
tes e produtos, ajudando a resolver duvidas fundamentais para a criação de 
uma área verde, residencial ou não, através de uma comunicação entre cliente 
servidor, para que não seja necessário um contato direto com um profissional 
sendo que este poderia atender um cliente por vez, enquanto um servidor, troca 
informações com um grande numero de usuários simultaneamente. Este pro-
cesso possibilitará também, que o usuário possua mais informações sobre os 
produtos que poderão ser utilizados, informações estas, que terão suma im-
portância tanto para o lado estético quanto para o desenvolvimento e aplicação 
adequados destes. Fazer com que o cliente vá até onde ele necessitar sem sair 
de casa, proporcionar informações corretas, rápidas, de fácil acesso juntamente 
com atendimento especializado, sem haver necessidades da inclusão de mais 
profissionais no mercado é fundamental.
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REALIDADE VIRtuAL - O AVANÇO DA tECNOLOGIA

RODRIGO BERTINI PERES
DANILO DOLCI
 Este trabalho irá abordar os conceitos sobre Realidade Virtual, visando 
estabelecer uma interlocução entre alguns conceitos. Além de trazer uma des-
crição do seu surgimento e evolução. Pretende-se ainda,esclarecer termos perti-
nentes de uma maneira didática e introduzir noções básicas, como o conceito de 
interação, imersão e envolvimento. O texto irá descrever também, dispositivos 
de visualização e interação que são de fundamental importância quando se trata 
de Realidade Virtual, pois permite ao usuário “entrar” no mundo virtual, sem 
eles seria impossível a ocorrência dessa interação. Será apresentada também uma 
visão geral da aplicação de Realidade Virtual em diversas áreas, como medicina, 
arquitetura e militar. O trabalho poderá ser classificado como descritivo e de revi-
são visto que, propicia informações sobre os assuntos abordados.

SIStEmA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS LOCAL 
(EStOQuE E CADAStRO DE FuNCIONÁRIOS)

SIDNEI DOUGLAS NOGUEIRA DOS PASSOS
NELSON JULIO DE OLIVEIRA MIRANDA
 A experiência como funcionário público, locado em uma unidade da Se-
cretaria da Educação de Marília, no contato diário em uma EMEI possibilitou a 
compreensão de suas limitações e dificuldades quanto aos processos e controles, 
assim como seus avanços tecnológicos e interações internas/externas. Sendo esta, 
a motivação para desenvolver e implantar um sistema gerenciador de banco de 
dados local, com controle de materiais e cadastro de usuários, possibilitando a 
interação, extensão e integração de sistemas já existentes, auxiliando os gestores e 
servidores da referida EMEI ao agilizar os processos e facilitando a tomada de de-
cisão. Utilizando softwares livres e seguindo as fases de desenvolvimento descri-
tas por Deitel para o desenvolvimento desse e sua disponibilidade para multipla-
taforma, esse sistema será desenvolvido utilizando a linguagem de programação 
Java, a ferramenta Netbeans IDE e o gerenciador de banco de dados PostgreSQL.

PROPOStA DE APLICAtIVO mOBILE PARA RAStREAmENtO 
DE mALAS Em AEROPORtOS

THAIS ROCHA
LARISSA PAVARINI DA LUZ
 O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um aplica-
tivo mobile que proporciona aos seus usuários o rastreamento e notificações de 
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suas bagagens dentro de aeroportos. Neste contexto, haverá como estudos o sis-
tema de identificação por rádio conferências, que terá como função manusear o 
tráfego de dados, com auxilio de dispositivos de leitores (RFID) responsável por 
detectar as “etiquetas” com id (tag), sem que haja necessidade do contato físico, 
se comunicarão entre si, tendo como responsabilidade transmitir as localizações 
das malas, que por sua vez os dados obtidos serão enviados a um banco de dados, 
que terá como dever enviar para os smartphone, apenas quando solicitado, tais 
localizações. O estudo vem para oferecer uma ferramenta que até agora, não tem 
disponível no mercado Brasileiro, guiando um moderno recurso de localização de 
bagagem entre aeroportos/passageiros.

SIStEmA GEStOR DE EVENtOS utILIZANDO SPRING FRAmEWORK

THIAGO HENRIQUE DA SILVA ZANIRATO
OSMAR MACHADO
 Atualmente, o processo de inscrição em eventos precisa ser rápido, di-
nâmico, seguro e prático. Considerando a popularidade que os SmartPhones al-
cançaram e o comportamento dos consumidores de qualquer nicho, faz-se neces-
sário a informatização de todos os processos possíveis em todos os segmentos. 
O objetivo desse trabalho é atender essa expectativa, transmitir segurança e agi-
lidade, fornecendo informações detalhadas para os organizadores. Uma página 
web onde o organizador pode se cadastrar, criar o evento e os participantes po-
dem acessar para efetuar a inscrição. O sistema foi desenvolvido por intermédio 
da plataforma Java EE, juntamente às especificações Java Server Faces (JSF) com 
Spring Framework, container baseado nos conceitos de inversão de controle e 
injeção de dependências. O framework Bootstrap, que possibilita a criação de pá-
ginas responsivas e design amigável para os usuários. Hospedagem pelo Elastic 
Beanstalk, envio de e-mails com Google appWork mais Route 53 (amazon).

REmOtE SmARt HOuSE

THIAGO MOISES GOMES DE OLIVEIRA
MAURÍCIO DUARTE
 Com constantes descobertas na área de tecnologia mundial, temos vistos 
o interesse de muitas empresas na construção de casas inteligentes. Infelizmente, 
esta tecnologia parece estar longe do alcance de muitos de nós, devido ao alto cus-
to de equipamentos e de implantação da tecnologia dentro de uma casa. Partindo 
deste pensamento, pensei em desenvolver um serviço, padronizado e disponível 
na Web, que poderá ser acessado por placas de desenvolvimento, à exemplo do 
Arduino, Raspberry, etc; tornando-se um serviço de baixo custo. O serviço funcio-
naria da seguinte forma: - O cliente possuinte de uma placa de desenvolvimento 
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registra seu dispositivo no serviço. - A documentação para acesso do serviço é 
disponibilizada no site do produto, com instruções simples de como conectar a 
placa ao serviço. - O cliente instala o aplicativo no seu smartphone, para acionar 
funções na placa.

Assistência Hospitalar

SÍNDROmE DE BuRNOut: umA ABORDAGEm SOBRE A SAtISFAÇÃO 
NO tRABALHO Em PROFISSIONAIS DE ENFERmAGEm JuNtO AO 

PRONtO SOCORRO

BRUNA COSTA ANDRADE
DAGOBERTO RODRIGUES CORRÊA
 O estresse crônico pode levar a síndrome de burnout que acomete vários 
profissionais da área da saúde, devido a várias atividades estressoras em seus lo-
cais de trabalho. De forma geral, o Burnout pode ser definido como um transtorno 
adaptativo crônico associado às demandas e exigências laborais, cujo desenvol-
vimento muitas vezes não é percebido pela pessoa, sendo esse um fenômeno psi-
cossocial. Os profissionais mais susceptíveis, como mostra em outros trabalhos, 
são profissionais da área da saúde, devido às particularidades de suas áreas de 
atuação. Trata-se de um estudo descritivo, onde se trabalha com dados ou fatos 
colhidos da própria realidade, através de uma coleta de dados por meio de um 
questionário estruturado e pré-formado, com abordagem quantitativa. Com base 
nos artigos estudados sobre burnout, o presente estudo buscou identificar os si-
nais e sintomas da síndrome de burnout nos profissionais do Pronto Socorro do 
Hospital das Clínicas de Marília.

INtEGRALIDADE Em ONCHEmAtOLOGIA: 
umA REVISÃO INtEGRAtIVA

DANIELEN CRISTINA MARIANO PELUCCIO
ELZA DE FATIMA RIBEIRO HIGA
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 A integralidade da assistência como princípio para as ações e serviços 
tanto públicos como privados que integram o SUS, foi exposta e considerada por 
Mattos em traço da boa medicina,modo de organizar as práticas e respostas go-
vernamentais a problemas específicos de saúde, Trata-se de uma revisão integra-
tiva.Objetivo: identificar a compreensão da integralidade por profissionais que 
atuam na assistência ao paciente oncológico, através de uma revisão integrativa 
da literatura. Método:operacionalizada pelas etapas metodológicas: Identificação 
do tema; critérios de inclusão e exclusão de estudos; categorização dos estudos; 
análise crítica dos estudos; interpretação dos resultainterpretação dos resultados 
e síntese do conhecimento. Resultados:Dificuldade de acesso aos serviços eviden-
ciada pela baixa flexibilidade no agendamento de consultas, o rompimento do 
fluxo de atenção após acesso ao hospital,cuidado humanizado e postura dos pro-
fissionais.Interligação dos níveis em redes.

AtENDImENtO HumANIZADO AO ALCOOLIStA NOS SERVIÇOS DE 
uRGÊNCIA E EmERGÊNCIA

JÚLIA NETO NAKADAIRA
CASSIA REGINA RODRIGUES NUNES
 O álcool é a droga mais consumida por ser considerada lícita e de fácil 
acesso. O álcool causa danos físicos e mentais ao individuo, todavia as relações 
interpessoais também são abaladas. Os alcoolistas muitas vezes convivem com o 
estigma e o preconceito de serem indicados como pessoas indesejáveis, inoportu-
nas, desmoralizadas. Como o atendimento ao usuário de substâncias psicoativas 
é o que mais mobiliza o profissional de saúde, ele é permeado por ambiguidades 
de valores. Ademais, esses pacientes são conhecidos pelas equipes por sempre 
precisarem do atendimento de emergência. Muitos apontam que eles perturbam 
a rotina nos atendimentos. Os alcoolistas são doentes e precisam de tratamento. 
Para que a assistência seja de melhor qualidade se faz necessária a capacitação dos 
profissionais para exercerem este papel com conhecimentos específicos, habilida-
des e atitudes essenciais.

SÍNDROmE DE BuRNOut: umA ABORDAGEm SOBRE A SAtISFAÇÃO 
NO tRABALHO Em PROFISSIONAIS DE ENFERmAGEm JuNtO A 

uNIDADE DE PEDIAtRIA DO HOSPItAL mAtERNO INFANtIL DA 
FACuLDADE DE mEDICINA DE mARÍLIA

ROSEANE REGINA MARIANO
DAGOBERTO RODRIGUES CORRÊA
 Profissionais de enfermagem são expostos diariamente ao contato com 
pacientes tensos e ansiosos, extensa jornada de trabalho e muitas vezes atuam 
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em condições desfavoráveis, possibilitando o desenvolvimento da Síndrome de 
Burnout processos este que se apresenta sinais físicos e psicológicos como, o es-
gotamento emocional, a despersonalização e a falta de realização pessoal no tra-
balho. Em vista disso, este pesquisa teve como objetivo investigar a Síndrome 
de Burnout em profissionais de enfermagem na cidade de Marília, verificando o 
índice de acometimento e os fatores que contribuem para o desgaste. Através de 
pesquisa de campo com coleta de dados e aplicação de definir os fatores estres-
santes destes profissionais. A análise dos dados será realizada através da forma 
quantitativa, por suas possibilidades de réplica, às descobertas e às hipóteses for-
muladas. Definindo os estressores presentes no ambiente de trabalho, a atividade 
exercida pelo enfermeiro atuante nas unidades pediátricas e grau de satisfação 
dos profissionais. Palavras-chave: Esgotamento profissional. Enfermeiras pediá-
tricas. Satisfação no emprego.

AVALIAÇÃO DA QuALIDADE DA ASSIStÊNCIA AOS PARtOS 
NO HOSPItAL DAS CLÍNICAS DE mARÍLIA 

uNIDADE mAtERNO INFANtIL

TAMARA GONÇALVES ABREU CAMPOS
LUCIENI DE OLIVEIRA CONTERNO
 O estudo tem como objetivo avaliar a qualidade da assistência aos partos 
no Hospital das Clínicas de Marília Unidade Materno Infantil (HCUMI), determi-
nando a prevalência de partos cesáreas e partos normais; as principais indicações 
para o tipo de parto realizado; caracterizando a assistência médica e de enferma-
gem durante o parto; e comparando as mulheres que tiveram os dois tipos de 
parto do ponto de vista clinico e epidemiológico. Estudo retrospectivo de abor-
dagem quantitativa, observacional descritivo transversal, incluindo uma amostra 
de 260 gestantes que foram atendidas na Unidade de Obstetrícia do HCUMI no 
ano de 2014. A coleta de dados dos prontuários será através de ficha padronizada, 
que incluirá: dados demográficos, patologias maternas, antecedentes obstétricos, 
história obstétrica atual, dados da assistência durante o trabalho de parto e dados 
do recém-nascido, baseado no partograma proposto pela OMS. Será também co-
letado dados da hora e dia da semana em que o parto ocorreu.
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Atenção Básica à Saúde

A CONStRuÇÃO DO CONHECImENtO DE ADOLESCENtES SOBRE 
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

ANELYSE SOARES CHAGAS
ADRIELI CRISTINA JACOMINI
FERNANDA MUNHOZ SEABRA DA CRUZ
JULIANA RIBEIRO DA SILVA VERNASQUE
 Introdução: A gravidez na adolescência ocorre entre 10 e 19 anos. As mes-
mas costumam resultar do desconhecimento sobre métodos contraceptivos e seu 
uso inadequado, da ignorância da fisiologia da reprodução e das consequências 
das relações sexuais. Objetivo:Avaliar os conhecimentos sobre gravidez e méto-
dos contraceptivos na adolescência de estudantes do nono ano do ensino funda-
mental e terceiro ano do ensino médio de uma escola pública do interior de São 
Paulo Metodologia: Estudo descritivo e analítico por abordagens quantitativas e 
qualitativa. A parte qualitativa foi desenvolvida em 2 grupos focais, a quantita-
tiva de um questionário. Resultados: Contatou-se a falta de conhecimento sobre 
a gravidez na adolescência, uso incorreto ou ineficaz de métodos contraceptivos, 
falta de orientação dos serviços básicos de saúde e determinantes da gravidez e 
sexualidade precoce.

O PAPEL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E DA ESCOLA NA 
CONStRuÇÃO DO CONHECImENtO DE ADOLESCENtES SOBRE 

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, DSt E AIDS

BARBARA ALMEIDA DOS SANTOS
JORDANA DE OLIVEIRA NIELSON
JOSIANA MARIA ALVES SALATA
JULIANA RIBEIRO DA SILVA VERNASQUE
 A adolescência é um período de transformações bio-psicossociais dos 
indivíduos e um momento para a formação de hábitos e comportamentos que 
podem ser determinantes nos processos de saúde e adoecimento. Este estudo 
teve como objetivo analisar o conhecimento dos adolescentes do 9º ano do ensino 
fundamental e da 3ª série do ensino médio de uma escola pública do interior de 
São Paulo sobre gravidez na adolescência, DST e Aids. O método utilizado teve 
abordagens quantitativa, por meio de questionário estruturado e qualitativa, por 
meio de grupos focais. Os resultados mostraram a escola como principal fonte 
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de acesso à informação, e que, quando associada a serviços de saúde, contribui 
para a promoção da saúde e prevenção de doenças; também demonstraram a 
necessidade de capacitação dos professores; além da necessidade de estruturação 
do ensino em conjunto com as Unidades de Saúde para que sejam desenvolvidas 
atividades de orientação sexual na escola de maneira efetiva.

ADOLESCÊNCIA mASCuLINA E VIOLÊNCIA: 
umA REVISÃO INtEGRAtIVA

JULIANA FERRON DE SOUZA
SUELI MOREIRA PIROLO
 Essa investigação aborda a violência na adolescência masculina e a inter-
face com a saúde, buscando analisar a produção científica e questionando como 
os autores conceituam violência e as intervenções para reduzir esse dano. Trata-se 
de uma revisão integrativa, com as bases de dados LILACS e BDENF, de 2010 a 
2014. Optou-se excluir teses e monografias, artigos relacionados ao gênero femi-
nino e infância. Incluiu-se artigos em português, acesso online de textos com-
pletos, totalizando 46 artigos. A interpretação dos resultados foi elaborada por 
análise temática. Quanto à concepção de violência, concluiu-se que os autores a 
compreendem segundo as dimensões do direito, relações sociais, natureza do ato 
e classificação. As intervenções foram: práticas do cuidado coletivo, de gestão e 
do cuidado individual. Conclui-se que por ser um fenômeno social, a formação 
dos profissionais da saúde requer atenção quanto às relações sociais e humanas, e 
uma maior capacitação dos profissionais já formados.

ABORDAGEm DA GEStANtE uSuÁRIA DE DROGAS POR mÉDICOS E 
ENFERmEIROS DuRANtE O PRÉ-NAtAL

KAREN BAVAROTI COUTINHO
MARIA CRISTINA GUIMARÃES DA COSTA
 O uso de drogas ilícitas durante a gestação está cada vez mais comum. A 
maioria dessas usuárias de drogas não aderem as consultas pré-natal. O objetivo 
desta pesquisa é analisar o desenvolvimento do pré-natal através de um estudo 
qualitativo. Os achados foram agrupados em duas temáticas: Gestantes usuárias 
de drogas: a difícil tarefa de inseri-las no pré-natal e O uso de drogas na gestação: 
detecção, orientações e consequências na perspectiva de médicos e enfermeiros. 
Concluiu-se que há uma lacuna no atendimento ambulatorial e no sistema de 
referência e contra referência entre os serviços de atendimento à essas gestantes. 
O perfil de mulheres usuárias de drogas em sua maioria não adere às orientações. 
É necessário reavaliar o sistema de referência e contra referência do município 
para motivar alterações pertinentes e que seja realizado um estudo que faça abor-
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dagem direta com as usuárias do serviço a fim de analisar as condutas tomadas 
pelos serviços na perspectiva das mesmas.

EDuCAÇÃO DINÂmICA COm ADOLESCENtES: 
RELAtO DE EXPERIÊNCIA

LUAN TAGIAROLI FLORIO
MARINA SAES RAYS
JULIANA RIBEIRO DA SILVA VERNASQUE
 Prevenção de doenças em adolescentes deve ser foco de ensino para 
construção da saúde, cuja promoção deve ser um dos papéis da escola. Após 
analisar, quantitativa e qualitativamente, o conhecimento de adolescentes do 
9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio de uma escola pú-
blica de Marília-SP, sobre gravidez na adolescência, DST e aids, um grupo de 
estudantes da FAMEMA fez um trabalho educativo com o objetivo de fornecer 
informação e tornar o conhecimento significativo. Foi desenvolvida uma com-
petição, em que os participantes, de cada turma, foram separados em três equi-
pes, que deveriam responder questões referentes às lacunas do conhecimento. 
Os principais pontos foram discutidos no final da dinâmica de forma interativa 
e satisfatória. Concluímos que há necessidade de maior integração entre profis-
sionais da saúde e da educação, bem como a busca de estratégias metodológicas 
ativas e adequadas à faixa etária para que temas importantes sejam trabalhados 
de forma dinâmica.

umA ANÁLISE SOBRE A REFORmA PSIQuIÁtRICA NO BRASIL: 
REVISÃO DE LItERAtuRA

MAYSA YUKARI CHENO
RENATA SHIMIZU LOCATELLI DA ROSA
 A Reforma Psiquiátrica Brasileira é um movimento que reúne diversos 
segmentos sociais e é mantido por legislações que o fortalecem a nível organi-
zacional e financeiro. O objetivo do estudo foi analisar seus avanços, impasses e 
sua realidade atual; e discutir sobre a situação da saúde mental e seus profissio-
nais, reconhecendo os benefícios do apoio familiar nesta área da saúde. Trata-se 
de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa e análise de conteúdo. 
Identificou-se a falta de investimento financeiro na área, o despreparo dos pro-
fissionais e a inexistência do trabalho em rede; o desconhecimento da Reforma 
Psiquiátrica Brasileira por pacientes, familiares e sociedade em geral, e a margina-
lização do “louco”; e a questão da participação de familiares no cuidado ao indi-
víduo com transtornos mentais. A Reforma Psiquiátrica Brasileira ainda está em 
andamento, mas é possível perceber um importante progresso, principalmente no 
que se refere à reinserção social do indivíduo.
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AtuAÇÃO DA ENFERmAGEm FRENtE AOS 
CuIDADORES DE IDOSOS NO BRASIL

SABRINA PEREIRA CAMPOS TOZO
MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMACENO
 Atualmente, nos deparamos com as mudanças na composição da popula-
ção no Brasil, população essa que vem crescendo gradualmente. Com o aumento 
da população idosa será necessário um número maior de cuidadores, visto que 
grande parte é acometida por doenças crônicas degenerativas ou doenças não 
transmissíveis. A necessidade de realizar todas as atividades em curto período 
faz com que o cuidador deixe de cuidar de si mesmo, levando à fragilidade de sua 
saúde e ao aparecimento de doenças. É necessário vislumbrar o cuidador, pois, 
trata-se de um ser biopsicossocial e espiritual que necessita de cuidados tanto 
quanto o idoso. Desta forma, a partir da revisão bibliográfica, objetiva-se catego-
rizar os artigos selecionados quanto a algumas variáveis e identificar o papel da 
enfermagem em relação à educação em saúde aos cuidadores a fim de subsidiar, 
a partir da pesquisa, novos conceitos e olhares em relação ao papel do enfermeiro 
enquanto educador em saúde diante do cuidador de idosos.

A mEDICALIZAÇÃO E O uSO DE mEDICAmENtOS PSICOtRÓPICOS 
Em muLHERES Em umA uSF DO muNICÍPIO DE mARÍLIA

VALÉRIA CARLOS DA SILVA
MARIA CRISTINA GUIMARÃES DA COSTA
 O fenômeno da medicalização tem se tornado bem presente atualmente. 
Os psicotrópicos assumiram um papel central no tratamento dos transtornos 
mentais e passaram a ser considerados como a cura dessas doenças. O estu-
do teve como objetivo analisar o perfil, indicação e consumo de psicotrópicos 
por usuárias de uma Unidade de Saúde da Família do Município de Marília. 
A amostra foi composta por 49 mulheres que retiraram psicotrópicos na USF 
e que continham o prontuário na unidade, por onde foi realizada a coleta de 
dados. Houve prevalência de idade entre 41 a 50 anos, e de diagnósticos como 
depressão e ansiedade. 85,7% dessas usuárias apresentaram uso contínuo dos 
psicotrópicos por um longo tempo e muitos prontuários não continham os crité-
rios para a escolha do tratamento. Assim, torna-se necessário medidas para que 
na atenção básica se tenha uma prescrição e um uso racional dos psicotrópicos 
e também um registro adequado para a geração de indicadores que auxiliem no 
planejamento terapêutico.
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Ciência da Computação, Sistemas 
de Informação, Redes de Computadores e 

Jogos Digitais

RECONHECImENtO DE CARACtERES utILIZANDO REDES NEuRAIS 
ARtIFICIAIS COm ENCOG

ANDERSON MIYADA
RODOLFO BARROS CHIARAMONTE
 A visão computacional tem se desenvolvido muito nos últimos anos mas 
ainda há muito a se descobrir nesta área. O presente trabalho se propõe no re-
conhecimento de caracteres do alfabeto da Língua Portuguesa, utilizando Redes 
Neurais Artificiais (RNA). Para isso foi adotado o framework ENCOG de redes 
neurais para o reconhecimento dos caracteres. O tipo de rede neural utilizada é 
o Perceptron com 1 camada intermediária. Até o momento os caracteres indivi-
duais foram reconhecidos pela rede neural. Os próximos objetivos de estudo são: 
Armazenamento e recuperação dos pesos ajustados pela rede neural em um ban-
co de dados e o reconhecimento de cadeia de caracteres.

SIStEmA DE AuXILIO DE COmPRAS ONLINE

ANDRÉ GONÇALVES SABES
GIULIANNA MAREGA MARQUES
 Criação de uma plataforma que auxilia o cliente na hora da compra, ofe-
recendo os principais descontos do setor de compra desejado pelo mesmo e infor-
mações da loja como reclame aqui e e-bit, assim reduzindo o tempo da procura 
dos produtos desejados com preços acessíveis.

EStuDO E COmPARAÇÃO DOS mÉtODOS 
KOSOV E BLOCK mAtCHING PARA VISÃO EStÉREO

BRUNO FELIPE DE NADAI DA SILVA
RODOLFO BARROS CHIARAMONTE
 Na área de visão computacional destinada à robôs, há a necessidade da 
detecção de objetos a fim de evitar colisões, calcular desvios e tomada de ações. 
Uma das informações mais importantes dentro deste contexto é a distância dos 
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objetos detectados. Essa distância pode ser calculada através de algorítmos como 
Kosov e Block Matching, sendo estes os escolhidos para o estudo. Este estudo 
tem como objetivo definir qual, dentre os dois algorítmos selecionados, possui o 
melhor desempenho, confiabilidade e custo benefício para uso em aeronaves não 
tripuladas, onde há a necessidade de uso de sensores menos complexos que não 
atrapalhem na aerodinâmica da aeronave. Sendo assim, o principal aspecto a ser 
investigado neste estudo é o tempo de processamento de cada algorítimo, visto 
que para robôs autônomos como aeronaves não tripuladas há a necessidade de 
processamento em tempo real.

APLICAÇÃO DO ALGORItmO KNN PARA CONtROLE DE 
mOVImENtOS DE NPCS Em um AmBIENtE DINÂmICO (JOGO)

BRUNO ROBERTO BRICCE
PATRICK PEDREIRA SILVA
 O uso da Inteligência Artificial (IA) em jogos eletrônicos cresce a cada dia 
e, com isso, aumenta-se o grau de exigência, sobretudo em relação à performance 
do jogo e principalmente dos comportamento dos personagens não controlados 
pelos jogadores, chamados NPC (Non Player Character). Neste contexto, este pro-
jeto consiste no planejamento e desenvolvimento de um jogo, utilizando a lingua-
gem C# e o motor gráfico Unity 3D, com o intuito de aplicar estratégias para o 
controle autônomo de um NPC, com o foco no processo de treinamento do per-
sonagem. Para isso, propõe-se o uso do algoritmo K-NN (K-Nearest Neighbor) 
para movimentação de um NPC. A estratégia consiste em armazenar as jogadas 
do usuário e realizar o aprendizado de máquina para que, posteriormente, o NPC 
simule a atuação de um jogador humano, no processo de interação com o ambien-
te do jogo. Este trabalho também apresenta a importância de avaliar formas de 
inteligência artificial para jogos eletrônicos.

BEAt tHE tESt: um JOGO SÉRIO DE OBtENÇÃO DE INFORmAÇÃO 
PRIVILEGIADA PARA ENSINAmENtO DE DISCIPLINAS 

DE COmPutAÇÃO
CÉSAR TORRALVO ALVES
ALLAN OLIVEIRA
 O termo Jogos Sérios refere-se a jogos (digitais) usados para propósitos 
além do mero entretenimento. Envolvendo a utilização de tecnologias e metodo-
logias de jogos eletrônicos, tais jogos podem ser aplicados com intuito de aprimo-
rar o ensino ou treinamento por meio do uso de elementos lúdicos. Neste contes-
to, este projeto pretende aprimorar o conhecimento em determinada disciplina 
por meio de um jogo onde os participantes jogam como um aluno que deve obter 
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as respostas para uma prova em um ambiente virtual 3D. Devido à dificuldade 
das questões, será necessário que o jogador, além de consultar seu próprio conhe-
cimento, também utilize truques para observar as provas de outros alunos (não-
jogadores) que conterão excertos explicando a disciplina avaliada. Espera-se que 
seja possível, por meio deste jogo, que uma situação do mundo real seja utilizada 
em uma plataforma virtual para ensinar e agregar ao conhecimento daqueles que 
interagirem com o mesmo de forma despretensiosa e recreativa

umA APLICAÇÃO DE BIG DAtA PARA tOmADA DE DECISÃO

CINTHIA SILMAN
FÁBIO PIOLA NAVARRO
 Otimizar,melhorar e evitar falhas e gastos são objetivos que as empresas 
sempre estão procurando alcançar. A análise preditiva busca informações do pas-
sado para auxiliar na resolução de problemas que ainda não aconteceram, junta-se 
a este cenário o apoio da tecnologia através das redes de sensores para aumentar 
a acurácia dos dados coletados. É neste contexto que o presente trabalho pretende 
atuar, buscando tecnologias acessíveis às indústrias, propondo soluções baseadas 
em ferramentas pertinentes ao cenário industrial econômico, para que desta ma-
neira auxilie na economia e tomada de decisão das organizações.

mEtODOLOGIAS DE ImPLEmENtAÇÃO DE ALGORItmOS 
DE BLOCOS DE CIFRAS LEVES

CLAUDIO ROBERTO COSTA
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 A quantidade de informações que trafegam ou são armazenadas nos sis-
temas computacionais é muito grande, e ninguém quer que suas informações se-
jam visualizadas ou modificadas por terceiros, então para proteger todas essas 
informações é fundamental que técnicas computacionais sejam empregadas para 
a proteção das informações. Uma técnica é a criptografia que é ciência matemá-
tica que se dedica ao estudo de métodos de comunicação secreta. Existem vários 
algoritmos de criptografia, cada um com um grau de complexidade e exigência de 
esforço computacional diferente. Sendo assim como escolher qual é melhor para 
proteger as informações? Esta projeto tem como objetivo o estudo e implementa-
ção de criptografia de blocos de cifras leves com ênfase para os algoritmos Simon 
e Speck, utilizando diferentes metodologias de desenvolvimento, visando a com-
paração de área, desempenho e consumo de energia. Ao final serão comparados 
com resultados encontrados na literatura científica.
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LABORAtÓRIO VIRtuAL PARA PROtOtIPAÇÃO Em HARDWARE 
uSANDO FPGAS DA FAmÍLIA XILINX SPARtAN-6

CRISTIANO VICENTE
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 Este trabalho apresenta a proposta de criação de uma plataforma web, 
para auxiliar na prototipação de hardware com dispositivos FPGAs remota-
mente, onde o usuário pode enviar seu projeto sintetizado para o servidor, que 
programará o FPGA e retornará resultados visuais da aplicação física e também 
permitira seu controle através da interface da plataforma pela web, os usuários 
também poderão optar em deixar os códigos e testes de seus projetos públicos no 
laboratório virtual, assim criando um repositório open source de projetos VHDL 
na plataforma. O objetivo desse projeto é facilitar o acesso a dispositivos FPGAs 
de forma remota e interativa para fins didáticos, para alunos e professores de 
disciplinas que se utilizam destes dispositivos e também alunos engajados em 
pesquisas na área de desenvolvimento de hardware, os quais nem sempre tem à 
sua disponibilidade um circuito FPGA para testar seus projetos e verificar seus 
resultados.

DESEmPENHO VERSuS CONSumO DE ENERGIA: 
um EStuDO DE CASO DE mANIPuLAÇÃO DE VÍDEOS 

NA PLAtAFORmA ANDROID

DANILO ALVES DOS SANTOS
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 Este projeto consistirá na implementação de processamento paralelo em 
um software específico para manipulação de vídeo, o qual será executado em 
um dispositivo móvel com sistema operacional Android, buscando-se um alto 
desempenho junto ao menor consumo de energia possível. Para desenvolvimento 
do projeto será necessária pesquisa de trabalhos relativos à programação para-
lela, com foco em técnicas para aumento de desempenho atrelado à redução do 
consumo de energia com aplicabilidade em plataforma Android. Tais pesquisas 
servirão como embasamento para o desenvolvimento de uma proposta de técni-
cas que confrontam desempenho versus consumo de energia implementados em 
um software para manipulação de vídeo. Ao final desse estudo, espera-se obter 
análises e comparações com trabalhos correlatos para quantificar o impacto das 
técnicas desenvolvidas e aplicadas. E uma análise da capacidade de implementa-
ção dessa tecnologia no mercado.
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ANALISE E tEStES DE DESEmPENHO DE ALGORÍtmOS Em SIStEmAS 
HÍBRIDOS CPu/GPu

DANILO DA SILVA MACIEL
MAURÍCIO DUARTE
 Os computadores desde o seu surgimento evoluíram em muitos aspectos, 
mas uma característica na evolução dos computadores se destaca, poder de pro-
cessamento. Nesta área a computação deu saltos gigantescos em comparação ao 
passado. Os processadores(CPU) eram as peças fundamentais no processamento 
de dados em uma arquitetura de computador mas devido as certas limitações 
da arquitetura e de materiais que o constituem, a evolução da CPU ficou estag-
nada a alguns anos. Neste ponto um outro componente que até então era utili-
zado para outros fins, ganhou espaço se tornando um co-processador, as placas 
Gráficas(GPU) . A GPU tem ganhado espaço dividindo com a CPU parte do pro-
cessamento que antes era somente a CPU que realizava. Neste cenário entra a pro-
posta de pesquisa deste trabalho, realizar testes usando somente a CPU, somente 
a GPU e ambas as arquiteturas(CPU e GPU), para demonstrar em que cenário é 
mais vantagem a utilização de cada arquitetura.

FuNCIONALIDADE DE SENHAS POR COmANDOS DE VOZ

EDIO ROBERTO MANFIO
 Alguns processadores de sinais da fala disponíveis no mercado e compa-
tíveis com minicomputadores amplamente utilizados em Domótica e Mecatrônica 
têm significativa eficiência em termos de acurácia. Neste âmbito, este artigo tem 
como objetivo avaliar um desses processadores quanto à capacidade de operar 
simulando o recurso de biometria por voz, que normalmente requerem sistemas 
muito mais robustos. A relevância do estudo está em evidenciar possibilidades 
de utilização de senha por voz com uso de dispositivos mais acessíveis em termos 
de custo e que sejam aplicáveis a projetos e protótipos em cursos de graduação 
voltados a Desenvolvimento de Sistemas ou Mecatrônica. Estão envolvidas na 
pesquisa as áreas de Linguística, Processamento de Linguagem Natural, Progra-
mação, Eletrônica e outras diretamente relacionadas.

ImPLEmENtAÇÃO E ACELERAÇÃO DO ALGORItmO DE 
CRIPtOGRAFIA tOtALmENtE HOmOmÓRFICO COm GPGPu 

E PROCESSAmENtO PARALELIZADO

EDNILSON LUCIANO CIPOLLA
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 A Criptografia homomórfica é um cálculo que demanda grande quan-
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tidade de processamento, portanto a sua implementação em GPGPU, que per-
mitem processamento paralelizado, é uma possível solução para viabilizar o seu 
uso, diminuindo o tempo necessário para operações de FHE. O Obejtivo Geral é 
Implementar as primitivas criptográficas DGHV proposta por Coron (CORON et 
al, 2012), essa prevê a redução das chaves públicas homomóficas e melhorias fun-
cionais nas primitivas KeyGen, Decrypt e Encrypt, viabilizando a implementação 
paralelizada em GPGPU. Para tanto se fará o estudo de: Algoritmo proposto por 
Ggentry, tecnologia a ser utilizada, implementações anteriores de esquemas FHE 
e se fará a Implementação e testes do esquema FHE de forma paralelizada.

PROJEtO DE APOIO À EDuCAÇÃO - APLICAtIVO WEB DE APOIO À 
LÍNGuA EStRANGEIRA INGLÊS

FÁBIO HENRIQUE ALVES
MAURÍCIO DUARTE
 As tecnologias da informação estão cada vez mais inseridas dentro das or-
ganizações e também das escolas. O projeto consiste em desenvolver um sistema 
de apoio escolar ao ensino da língua inglesa e, para isto, fará uso de tecnologias 
voltadas para o ambiente WEB. Como o público alvo é para o ensino fundamental 
II, o software contará com atividades lúdicas, jogos, textos e animações para que 
o aluno possa desenvolver as habilidades gramaticas e orais da língua inglesa.

DESENVOLVImENtO DE ALGORItmO DE SEGuRANÇA 
PARA REDES VEICuLARES

FERNANDA MAYUMI OHNUMA TACHIBANA
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 As redes veiculares (VANET) são compostas por nós, os quais são carros. 
A rede é formada através da comunicação sem fio entre dois carros, entre carro 
e infraestrutura ou, em outros casos, é feita a comunicação híbrida; dentro do 
cenário são efetuados os dois tipos de comunicação. Entre os grandes desafios 
que os VANETs possuem, um deles é a questão da segurança e privacidade dos 
dados que estes nós transportarão. Devido a sua exposição, estes tipos de veículos 
tornam-se vulneráveis e propensos a sofrer diversos tipos de invasões, portanto é 
inevitável o desenvolvimento de um algoritmo seguro, específico para o cenário, 
garantindo a confiabilidade e privacidade dos dados. Com a perspectiva de com-
putadores quânticos serem produzidos, criptografias convencionais tornam-se 
ineficazes, isto posto, está em desenvolvimento um algoritmo seguro e eficiente, 
implementando a criptografia homomórfica, que apresentará fácil integração tan-
to em hardware, quanto em software.
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FERRAmENtA DIDÁtICA PARA SImuLAÇÃO DE 
CIRCuItOS LÓGICOS DIGItAIS

FERNANDO HENRIQUE ALVES FRANCO
RODOLFO BARROS CHIARAMONTE
 A construção e simulação de circuitos lógicos digitais é uma necessidade 
entre alunos de cursos como Bacharelado de Ciência da Computação. Apesar de 
existirem programas que oferecem o mínimo necessário, não são voltados para a 
utilização simplificada em aulas práticas em universidades. Tendo em vista tais 
dificuldades, propõe-se a criação de uma ferramenta didática via WEB que dispo-
nibilize a criação, simulação e adição de novos componentes com facilidade, onde 
o usuário consiga facilmente criar novas bibliotecas de componentes, com uma 
ferramenta para importar ou exportar tais extensões. O projeto será desenvolvido 
com ferramentas WEB, utilizando canvas, typescript (javascript orientado a obje-
tos). No estado atual do desenvolvimento é possível criar componentes simples e 
testa-los de modo visual. Futuramente serão adicionados módulos para debug e 
simulação avançada.

HELPDESK - APLICAtIVO PARA AuXÍLIO DE mONItORAmENtO E 
GERENCIAmENtO DE REDES

FLÁVIO ANTÔNIO DOS REIS SILVA
DANILO DOLCI
 Através dos avanços das tecnologias de interconectividade e dos benefí-
cios proporcionados pelas Redes de Computadores, cada vez mais computadores 
são interconectados. Este novo ambiente originou alguns problemas administrati-
vos. As tarefas de configuração, identificação de falhas e controle de dispositivos 
passaram a consumir tempo e recursos das organizações. A solução então passou 
a ser buscada na atividade de Gerenciamento de Rede. A necessidade de prover 
monitoramento e controle sobre todos os componentes da rede é clara, de forma 
a garantir que estes estejam sempre em funcionamento e que os problemas sejam 
identificados e solucionados o mais rápido possível. Grandes e pequenas empre-
sas necessitam prover treinamento para os colaboradores que irão realizar essas 
tarefas, para isso são criados softwares para auxílio no monitoramento, gerencia-
mento e testes dentro da rede. Este trabalho tem como objetivo desenvolver um 
aplicativo que auxilie o gerenciamento de redes e equipamentos.
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A PERFORmANCE DE GERAÇÃO DE CHAVES NA 
CRIPtOGRAFIA HOmOmÓRFICA

GABRIEL CAIRES GUIMARÃES
BRUNO MARQUES DOS SANTOS
 Desde o inicio da graduação, sempre fui curioso para saber como, e quais 
são os esquemas que existem para assegurar dados de ataques de terceiros e 
também de hackers, com isso iniciei meus estudos com um modelo matemáti-
co chamado cifras de Hill, nesse modelo é feito os processos de cifrar e decifrar 
uma mensagem comum, através de matrizes, esta sendo e sera estudado também 
artigos como o easy-fhe, onde possui informações que nos dá a diferença de es-
quemas de criptografia homomorfica e totalmente homomorfica, e com base nos 
estudos obtidos, tenho como objetivo a implementação de um algoritmo de gera-
ção de chaves de encriptação, visando sua performance.

APLICAtIVO mOBILE Em JAVA PARA CRIANÇAS COm 
tEA (tRANStORNO DO ESPECtRO AutIStA)

GABRIEL SAGIORATTO JACOB
RENATA APARECIDA DE CARVALHO PASCHOAL
 Os indivíduos com Autismo, possuem em sua grande maioria padrões 
repetitivos, dificuldades a mudanças, apego a objetos, hábitos rotineiros, uma das 
características mais marcantes e conhecidas do autismo é a dificuldade de co-
municação. Os indivíduos com esta síndrome geralmente mantem esses quadros 
clínicos ao longo de sua vida, mas existem casos que houve melhora no quadro 
clinico, mas mesmo assim, podem existir a presença de algumas características 
como déficits para manter um diálogo, tendo dificuldades em entender sutilezas, 
piadas, sarcasmos e na interpretação de linguagens corporais e faciais. Propõe-
se neste projeto o desenvolvimento de um aplicativo Android, implementando 
o método PECS, que seja possível a sua utilização em diferentes ambientes, po-
dendo ser acompanhado pelos especialistas da área e responsáveis. PECS é uma 
forma de auxiliar os indivíduos autistas em sua comunicação, através de figuras 
que representam objetos e situações, para expressar aquilo que se deseja

DESENVOLVImENtO DE um PROtÓtIPO PARA ANÁLISE DE 
SENtImENtOS SOBRE EmPRESAS utILIZANDO umA 

ABORDAGEm SuPERFICIAL DO tEXtO

GABRIEL SALLES ROUSSEAU GUEDES
PATRICK PEDREIRA SILVA
 Com o crescimento exponencial da quantidade de informações textuais 
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geradas, torna-se relevante pesquisar métodos e desenvolver ferramentas que 
possam processar e organizar tais informações de modo automático. Este projeto 
propôs explorar o potencial dos padrões de superfície do texto para o desenvol-
vimento de um Sistema de Análise de Sentimentos. Para isso, foi utilizado uma 
metodologia que permitiu a aprendizagem de padrões para a criação de clusters 
de palavras-chave que foram utilizadas na classificação das opiniões (positivas/
negativas). Um corpus etiquetado (relacionado à opiniões positivas e negativas 
sobre empresas) foi construído a partir da internet, provendo os exemplos neces-
sários para o processo de aprendizagem e construção do sistema. Após a imple-
mentação, o sistema foi testado e verificado o seu desempenho.

A ImPORtANCIA DE um SOFtWARE PARA mICROEmPRESA

GUILHERME ALVES QUINTILIANO
RENATA APARECIDA DE CARVALHO PASCHOAL
 O objetivo do software que será desenvolvido, é auxiliar o administra-
dor no cadastro de clientes e de pedidos, sendo que em ambos os cadastros os 
níveis de permissão serão os seguintes: o administrador terá permissão total de 
cadastrar clientes e pedidos, fazer consulta, apagar registros, atualizar registros, 
consultar históricos; o usuário comum poderá cadastrar clientes e pedidos, fazer 
atualização, consultar registros, porém não poderá apaga-los; e o de permissão 
poderá apenas fazer consultas de clientes e de pedidos, sendo restringido aos de-
mais comandos. E todos os usuários são cadastrados pelo administrador. O nome 
do software fara referência ao nome da empresa SPCromo - SoldaCromo. Os Sis-
temas de Informação(SI) são peça fundamental para as empresas, não apenas na 
elaboração de relatórios, mas fazem parte de todos os departamentos e atividades 
da companhia, desde o simples controle até a confecção de planos estratégicos 
complexos, trazendo agilidade, flexibilidade e qualidade.

SIStEmA DE INFORmAÇÃO GEOGRÁFICA PARA VISuALIZAÇÃO DE 
DOENÇAS EPIDÊmICAS NA REGIÃO DE mARÍLIA

GUILHERME PLAZA GALORO
LEONARDO CASTRO BOTEGA
 O uso de SIGs oferece uma visão mais ampla dos dados armazenados 
nas empresas, pois dão um parâmetro espacial utilizando recursos computacio-
nais para facilitar a analise de certos fenômenos ou informações sobre um local, 
com isso podemos garantir uma modernização administrativa se tornando uma 
ferramenta indispensável para gestão e Planejamento Municipal, Meio Ambien-
te, Saúde, Urbanismo, Trânsito, Habitação, etc. Visto isso desenvolver um mapa 
georeferenciado para a gestão e visualização de informações endêmicas da região 
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de Marília, com uma interação do usuário podendo realizar cadastro e contribuir 
para a coleta de informações e manipular o mapa disponível, gerando um estudo 
sobre os principais períodos que a doença atua na região e onde está a população 
que têm maior risco de sofrer com essa doença. Divulgar esse mapa juntamente 
com a Faculdade de Medicina de Marília, atuando como provedora das informa-
ções e recursos computacionais.

JOGO DE CONtEÚDO mAtEmÁtICO COm RECuRSOS 
DE COmANDOS POR VOZ

JAQUELINE APARECIDA MANZANO DOS SANTOS
RENATA UENO SALES
EDIO ROBERTO MANFIO
 Atualmente há um número muito elevado de jogos eletrônicos perten-
centes a várias modalidades, em sua maioria, entretenimento.Porém, embora 
existam jogos que atendam requisitos voltados a educação geral, há uma carência 
daqueles específicos para pessoas com necessidades especiais e que promovem 
inclusão social. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é desenvolver um jogo de 
conteúdo matemático que opere com comandos por voz e que possa ser utilizado 
por todas as pessoas, incluindo aquelas com limitações físicas. Esse trabalho será 
realizado com vasta consulta bibliográfica das áreas afins como Programação, 
Processamento de Linguagem Natural, Matemática, Educação, Linguística e seu 
desenvolvimento contará basicamente com linguagem Java. Este projeto interdis-
ciplinar é relevante porque tem o potencial de veicular conhecimento, promover 
inclusão e englobar a informática na vida das pessoas.

PLuGINS DE APOIO AO tEStE DE mutAÇÃO 
Em APLICAÇõES mÓVEIS

JOEL RODRIGUES ÁLVARES LEAL
GUILHERME DE CLEVA FARTO
 A crescente inclusão de dispositivos móveis no cotidiano reforça a neces-
sidade de técnicas de testes que devem ser aplicadas no contexto de mobilidade. 
Entre elas, o Teste de Mutação objetiva introduzir pequenos desvios sintáticos 
por meio de “operadores de mutação” que, embora não causam erros no código 
fonte, modificam a sua semântica, conduzindo o software ao erro. As mudanças 
no software original são chamadas de “mutantes” e é esperado que os desvios 
inseridos sejam identificados pelos casos de teste. Quando um ou mais mutantes 
sobrevivem, assume-se que os casos de testes não foram eficientes na detecção 
das mudanças. O objetivo desta pesquisa é propor novos operadores de mutação 
específicos para a plataforma Android, bem como implementar um conjunto de 
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plugins para a IDE Eclipse. A metodologia adotada é experimental, visto que, além 
da condução de pesquisas acadêmicas, buscou-se propor, implementar e avaliar 
novos operadores de mutação para Android e plugins para a IDE Eclipse.

COmPARAÇÃO DE DESEmPENHO ENtRE OS 
ALGORItmOS SuRF E SIFt

JOZIEL PAULA NOVAIS
RODOLFO BARROS CHIARAMONTE
 A detecção e reconhecimento de objetos em imagens vem sendo muito 
utilizado na área de visão computacional em diversas aplicações como navega-
ção autônoma e detecção de obstáculos. Este projeto de pesquisa visa comparar 
os algoritmos SURF(Speeded-Up Robust Features) e SIFT(Scale Invariant Feature 
Transform), que são algoritmos capazes de fazer a extração de características de 
objetos em imagens. Os principais objetivos da pesquisa foram compreender o 
funcionamento e a lógica de cada algoritmo, e realizar comparações entre eles 
para avaliar fatores como velocidade, eficiência e flexibilidade. Para a realiza-
ção da pesquisa foi feito o estudo de cada algoritmo e a análise das etapas de 
processamento de cada um identificando as diferenças entre eles, e também a 
implementação dos dois algoritmos, na linguagem C++ com o uso da biblioteca 
OpenCV(Open Source Computer Vision), para que pudessem ser realizados al-
guns testes reais com diferentes imagens.

DEFINIÇÃO DE um IDENtIFICADOR DE PROPRIEDADES 
Em SÉRIES tEmPORAIS

JULIANI ROSA REGUINI
PAULO AUGUSTO NARDI
 Semicondutores desempenham um papel fundamental em diversos do-
mínios de aplicação, porém o custo da importação é elevado. Deste modo, é fun-
damental o desenvolvimento de tecnologia nacional de tais materiais. Os resulta-
dos da análise de micro-ondas de semicondutores são apresentados na forma de 
séries temporais e a identificação de suas propriedades é realizada manualmente. 
Este trabalho tem como objetivo comparar e selecionar métodos de identificação 
de propriedades em séries temporais para posterior automação da análise.
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AutENtICAÇÃO Em JAVA CARD COm CRIPtOGRAFIA 
HOmOmÓRFICA

LUCAS ZANCO LADEIRA
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 O projeto tem como objetivo criar uma aplicação, que utiliza o PIN para 
autenticação, dentro de um java card, capaz de executar a decodificação homo-
mórfica. Para isso foi necessário dividir as operações executadas durante a deco-
dificação e os próprios dados, como por exemplo a cifra e a cifra expandida, para 
que o cartão tenha a capacidade de armazenar parte dessas informações. Para 
o trabalho foi escolhido o esquema de Coron et al. Esse esquema é totalmente 
homomórfico e é baseado em anéis de inteiros. Um diferencial desse esquema 
é que apresenta chave pública reduzida, tendo tamanho O(λ^7). Não sendo o 
foco do projeto implementar esse esquema, foi encontrada uma implementação 
na linguagem python criada por Santos, L. C. Essa implementação foi utilizada 
para gerar as chaves, codificar o PIN, e expandir a cifra. Levando em consideração 
o applet e o código capaz de executar as primitivas homomórficas, foi necessário 
também criar um gerenciador para o cartão na linguagem Java.

umA SOLuÇÃO BASEADA Em SHADER PARA CRIAR um mAPA DE 
CALOR NA REALIDADE AumENtADA uSANDO INFORmAÇÃO DA 

INtERNEt DAS COISAS

LUCIANO SOARES BORELLI
ALLAN OLIVEIRA
FABIO NAVARRO
 Modelos 3D são descritos através de triângulos, que tem faces e vértices. 
Shaders são instruções enviadas a GPU (unidade de processamento gráfico) para 
auxiliar na aplicação de efeitos sobre texturas de um modelo 3D. Vertex Shader, 
um tipo de Shader, realiza operações matemáticas nos vértices de cada triângulo 
de um modelo 3D para criar efeitos. IoT – Internet of Things (Internet das Coisas) 
serve para capturar informações de uma determinada coisa (objeto) por sensores, 
armazenar o que foi capturado e realizar trocas de informações entre coisas e a in-
ternet. O objetivo deste projeto é desenvolver um mapa de calor para a Realidade 
Aumentada, capturando as temperaturas de um objeto através da IoT e aplicando 
um Vertex Shader sobre o modelo 3D, para sobrepor sua cor por tons de vermelho 
simbolizando o quente e em tons de azul para o frio. Com o desenvolvimento do 
projeto, poderemos representar fielmente a temperatura de objetos reais, renderi-
zados no mundo virtual, em tempo real.
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AVANÇOS DOS ALGORItmOS utILIZADOS NO PROCESSAmENtO DE 
ImAGENS E SuAS RESPECtIVAS ImPLEmENtAÇõES E 

COmPARAÇõES NO RECONHECImENtO DE mINuCIAS

MARCELO AUGUSTO DE SOUZA ZANETTI
ALEX SETOLIN BEIRIGO
ELVIO GILBERTO DA SILVA
 O foco deste trabalho é a implementação de algoritmos para o reconhe-
cimento de imagens de impressões digitais, envolvendo técnicas gerais do pro-
cessamento de imagens com o uso da ferramenta MATLAB®. Constantemente, 
uma variedade de novos métodos de processamento de imagens é apresentada à 
comunidade. A análise e comparação de diferentes abordagens por meio de uma 
mesma metodologia são essenciais para a qualificação do projeto de um algorit-
mo. Porém, é complexo comparar o desempenho e adequabilidade de diferentes 
algoritmos de uma mesma maneira. A principal razão deve-se à dificuldade para 
avaliar exaustivamente um software. Muitas áreas necessitam de um conjunto 
diverso e abrangente de dados sobre imagens e informações associadas. Tais con-
juntos podem ser utilizados para desenvolver, testar e avaliar novos softwares.

ASSINADOR DIGItAL ICP – BRASIL: PLuGIN 
PARA NAVEGADORES WEB

MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 Tomando-se a Internet como uma realidade e compreendendo-se as 
facilidades que ela traz a todos que a utilizam como instrumento de trabalho e 
negocio, viu-se a necessidade de criar soluções que protegessem esse ambiente 
e proporcionassem uma maior segurança nesse meio. Uma dessas soluções é a 
assinatura digital, que tem por função dar garantias da integridade e autenticida-
de a um documento. Assinatura digital é um meio pelo qual se pode conservar, 
com segurança, a integridade e procedência de um documento. Composta por um 
conjunto de operações criptográficas aplicadas a um determinado arquivo, tendo 
como resultado o que se convencionou chamar de assinatura digital. Podendo as-
sim, afirmar, que um documento não foi modificado e que realmente procede da 
pessoa que diz ter assinado-o. Neste contexto o projeto propõe o desenvolvimen-
to de um plugin especifico para navegadores web, o qual trará mais segurança e 
confiabilidade no momento da assinatura de um documento digital.
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PROCESSAmENtO DE LINGuAGEm NAtuRAL APLICADO À
AVALIAÇÃO DE SItuAÇõES DE EmERGÊNCIA

MATHEUS FERRARONI SANCHES
LEONARDO CASTRO BOTEGA
 O desenvolvimento deste projeto consiste em maneiras de realizar a ob-
tenção e análise de dados provenientes da fala humana que sejam relevantes ao 
domínio de tomada de decisão militar, como objeto roubado e criminoso, e atri-
butos que podem identifica-los. Para realizar tal análise é usada uma ferramenta 
para a classificação gramatical das palavras, assim cada uma delas pode ser iden-
tificada com informações adicionais como classe gramatical e variações. Após a 
análise e classificação gramatical é iniciada a análise completa, que busca relações 
e significados nas palavras. Através da estrutura da frase é possível identificar os 
objetos de interesse de forma a criar uma situação. Após esse processo ser realiza-
do é iniciado a análise de qualidade dos dados, que tem como objetivo dar nota a 
informações de acordo com sua relevância, e a fusão de dados, que visa criar si-
tuações novas através da junção de atributos de outras situações. Estes processos 
geram uma tomada de decisão mais eficiente.

DESEmPENHO DE PROCESSAmENtO muLtItHREADING 
PARA O ALGORItmO DE CRIPtOGRAFIA HOmOmÓRFICA 

BASEADO Em INtEIRO

MELISSA CORDEIRO CAVALCANTI
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 A segurança e o sigilo dos dados eram de grande importância para os 
povos, sua perda poderia significar um enfraquecimento de força e território que 
este povo detinha por possuir a informação. Hoje, a segurança de dados e infor-
mações continua sendo de grande relevância; seja para áreas científicas, militares, 
financeiras e outras, como pessoais. Esse trabalho de pesquisa propôs a análise e 
o conhecimento teórico sobre algoritmos pós-quânticos, como a criptografia total-
mente homomórfica. Foi verificado que ela permite trocar, armazenar e principal-
mente processar os dados sem uso de decifração da informação, o que inibe que 
mensagens sejam lidas por intrusos, porém permite que o destinatário principal 
consiga processar a informação, sem conhecer o dado original. Espera-se conti-
nuar os estudos de modo a possibilitar a implementação de algoritmos existentes 
usando paralelismo multithreading para explorar o desempenho computacional 
e futura análise e comparação com trabalhos correlatos.
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ASSINAtuRA DIGItAL ICP-BRASIL: EStuDO E ImPLEmENtAÇÃO 
PARA PLAtAFORmA ANDROID

PAULO CEZAR NERI DE OLIVEIRA
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 Com o aumento do uso das plataformas móveis, e com a facilitação da 
obtenção da informação através de redes sem fio, os dispositivos móveis são 
capazes de permitir que praticamente qualquer informação seja acessada de 
qualquer lugar. Um dispositivo móvel “inteligente” pode ser definido como 
um dispositivo com diversas funções que podem ser estendidas por meio de 
aplicações que são executadas em seu sistema operacional. Com o aumento da 
geração de informação digital, sendo boa parte desta gerada por dispositivos 
móveis, a validação da mesma é uma das consequências deste aumento e o 
método de assinatura digital é uma das alternativas a ser considerada para tal 
fim. Neste contexto o projeto propõe o estudo e a implementação de técnicas 
de assinatura digital existentes na linguagem de programação Java em con-
formidade com as regras de Assinatura Digital ICP-Brasil, para a plataforma 
Android, para possibilitar uma melhora na segurança de algumas atividades 
executadas nesta.

um EStuDO DOS mEIOS DE AtAQuE E PREVENÇÃO 
Em APLICAÇõES WEB VIA SQL INJECtION

PAULO OTÁVIO SHINKAI BONINI
ELVIO GILBERTO DA SILVA
 A Informação tornou-se um ativo valioso e estratégico. A “era da in-
formação”, caracterizada pela inclusão digital e disseminação da Internet, 
disponibilizou grandes volumes de informação. Não tardou para que a apari-
ção de ameaças contra a confidencialidade, integridade e disponibilidade das 
informações gerassem desconfianças quanto ao modo como tais são arma-
zenadas, transmitidas e processadas. Neste contexto esse trabalho apresen-
ta uma técnica chamada “SQL Injection” que é utilizada para atacar bancos 
de dados através de aplicações voltadas para a Internet. Para isso propõe-
se a implementação de ataques a um sistema operacional alvo utilizando as 
técnicas SQL Injection, Blind SQL Injection, entre outras. Em seguida serão 
implementados métodos de proteção, tais como, Get e POST, e novamente 
aplicadas as técnicas de invasão. A estratégia consiste em validar os métodos 
de proteção, e assim, contribuir expondo os meios pelos quais um usuário e/
ou desenvolvedor pode se prevenir.
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EStuDO DE ACELERAÇÃO DE ALGORItmOS DE 
VISÃO EStÉREO Em GPu

RAFAEL ANSELMO CAVALIERI
RODOLFO BARROS CHIARAMONTE
 Visão estéreo é o resultado da fusão de duas ou mais imagens do mesmo 
objeto captadas em posições diferentes, conseqüentemente, as imagens serão inter-
pretadas como se fossem uma só, como ocorre com a visão binocular humana. Des-
sa forma, no estudo de visão computacional, a visão estéreo pode ser aplicada no 
cálculo da distância dos objetos presentes nas imagens. Este cálculo é importante 
para várias tarefas de visão computacional, entre elas pode-se destacar a detecção 
e desvio de obstáculos. No entanto, o processamento de duas imagens de forma 
simultânea com qualidade suficiente para a detecção de obstáculos é custosa com-
putacionalmente. O uso de GPUs (que são unidades de processamento gráfico) 
podem viabilizar o uso de visão estéreo para aplicações de detecção de obstáculo 
em alta velocidade. Este trabalho estuda o desenvolvimento e a aplicação de algo-
ritmos capazes de acelerar o processamento de imagens estéreo a partir de GPU.

SIStEmA DE INFORmAÇÃO PARA O ENtREtENImENtO
RAFAEL PETELIN SILVÉRIO
CARLOS HENRIQUE HORDANE
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 O objetivo do trabalho é desenvolver uma ferramenta semelhante a uma 
rede social colaborativa que possua elementos de um portal de entretenimento, 
visando sanar a crescente demanda de mídias sociais e portais voltados ao mes-
mo, mas especificamente ligado a cultura de Filmes, Quadrinhos, jogos e seria-
dos. Unificando em apenas uma aplicação as principais ferramentas disponíveis 
em portais e redes sociais semelhantes que hoje se encontram estabelecidas no 
mercado, além disso deter funções ainda não exploradas nos mesmos como por 
exemplo a criação de fóruns e tópicos internos. Outro ponto relevante é a captação 
e uso de dados fornecidas pelos usuários para se gerar estatísticas e informação 
para tomada de decisão, tendo em vista possíveis parcerias com organizações que 
possam ter interesse nas mesmas.

SIStEmA DE RECOmENDAÇÃO PARA O SEGmENtO 
DE SERVIÇOS ALImENtÍCIOS

RAPHAEL FERNANDO PAEZ
ELVIO GILBERTO DA SILVA
 O presente projeto tem como objetivo a elaboração de uma aplicação mo-
bile, a qual trará a geração de sugestões para seus usuários, mudando profunda-
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mente a forma como nos relacionamos e lidamos com as demandas do cotidia-
no. A partir desse posicionamento, foi utilizada metodologia científica através 
da elaboração de uma pesquisa quantitativa a respeito do uso de aplicativos de 
dispositivos móveis em restaurantes, a fim de traçar o perfil dos indivíduos que 
desfrutam dessa tipologia de aplicativo. Partindo de um levantamento teórico 
sobre os sistemas de recomendação e recuperação de sugestões foi desenvolvido 
um software que sugere os pratos mais relevantes para o usuário de acordo com 
seu histórico e perfil. O trabalho se propõe a usar uma modalidade de desenvolvi-
mento ágil, viável financeiramente e comercialmente, através das abordagens de 
engenharia, desenvolvimento e implantação do aplicativo em questão.

INtERFACE tANGÍVEL APLICADA AO tuRISmO DE mARÍLIA

RENATO GONÇALVES RODRIGUES
RENAN KENICHI AGUIAR FUNO
LEONARDO CASTRO BOTEGA
RENATA PINHEIRO DA SILVA
 A cidade de Marília/SP apresenta um grande potencial turístico. Aliado 
ao grande volume de pessoas em trânsito, gerado pelas indústrias alimentícias e 
da tecnologia da informação, a mesma apresenta uma grande demanda por hos-
pedagem, alimentação e entretenimento. Atualmente, as informações sobre tais 
segmentos do município encontram-se em materiais gráficos disponibilizados em 
locais de chegada à cidade e em pontos turísticos. Este trabalho visa atender a 
demanda por tais informações utilizando-se de recursos tecnológicos interativos, 
atrativos e intuitivos. Para tal, foi desenvolvida uma interface tangível sob a for-
ma de mesa interativa que utiliza como entradas toques diretos dos usuários, 
com o propósito de ser fixada em pontos estratégicos, com informações turísticas 
e culturais, dispostas em um mapa georreferenciado. Metodologicamente, foram 
realizadas pesquisas bibliográficas, entrevistas, ensaios de implementação e in-
corporação do aplicativo na arquitetura tangível.

INtELIGÊNCIA ARtIFICIAL COmO FERRAmENtA DE 
APERFEIÇOAmENtO NOS SIStEmAS DE APOIO A DECISÃO

TAMARA DA SILVA ZONER
GERALDO PEREIRA JUNIOR
 Inteligência artificial é o estudo de como fazer os computadores realiza-
rem coisas que, no momento, as pessoas fazem melhor. Como nos dias de hoje, 
cada vez mais os processos decisórios são auxiliados pela automatização, e a aná-
lise da decisão é utilizada para garantir que os processos automatizados se com-
portarão como desejado, este trabalho consiste em identificar as problemáticas 
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de sistemas nas empresas, para buscar por meio da inteligência artificial, ter um 
princípio de sistemas inteligentes capazes de auxiliar os gestores com sugestões. 
Buscando uma possível solução, tornando este ambiente analítico de conhecimen-
to estratégico, relevante e preciso, para dar um melhor alicerce aos executivos na 
sua tomada de decisão. Será realizado um levantamento das fontes bibliográficas, 
documental e via internet para a definição do embasamento teórico do tema.

API DE CRIPtOGRAFIA LEVE PARA SmARtPHONES E tABLEtS

THIAGO APARECIDO GONÇALVES DA COSTA
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 Com o passar dos anos os Dispositivos Móveis Inteligentes (smartpho-
nes) tem ganhado cada vez mais espaço em nossa sociedade, pois possuem uma 
manipulação intuitiva, são responsáveis por ligações telefônicas e o gerenciamen-
to de tarefas pessoais. Desse modo, com o aumento expressivo de usuários de 
smartphones, estes aparelhos estão susceptíveis a ataques de pessoas e softwares 
mal intencionados que possuem o objetivo de usar essas informações para bene-
fícios próprios e lesar os afetados. Dado o exposto, para solucionar o problema 
destacado propõem-se a utilização de algoritmos criptográficos leves, no qual são 
feitos para cenários em que o hardware e o software são limitados e a gestão do 
consumo de energia é necessária. Portanto, o objetivo deste trabalho é a imple-
mentação do algoritmo Speck desenvolvido (NSA), onde será elaborado uma API 
para desenvolvedores Android poderem integrar aos seus sistemas legados os 
recursos para a proteção da informação.

DESENVOLVImENtO DE um SIStEmA DE mONItORAmENtO DE 
CONSumO DE ÁGuA utILIZANDO ARDuÍNO

THIAGO DA SILVA PINTO
ELVIO GILBERTO DA SILVA
 Os recursos hídricos do planeta estão frequentemente em pauta nas mí-
dias, bem como, o uso consciente da água, visando preservar esse bem tão preciso 
para a vida na Terra. Neste contexto, com o intuito de quantificar e apresentar da-
dos referentes ao consumo de água em um determinado ponto de uma residência, 
de forma descomplicada e precisa, e ao mesmo tempo, objetivando a redução do 
consumo de água com a detecção precoce de vazamentos, este projeto consiste no 
desenvolvimento de um dispositivo baseado na plataforma Arduíno, utilizando 
a linguagem Processing (Arduíno), capaz de atuar como um hidrômetro digital, 
enviando assim os dados coletados para um banco de dados MySQLpor meio da 
rede WiFi da residência. Para isso, propõe-se a criação de perfil de consumo, his-
tórico e custo aproximado. Este trabalho também visa o desenvolvimento de uma 
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aplicação web utilizando as linguagens Php e HTML para apresentar os dados 
coletados aos usuários.

FuSÃO SEmÂNtICA muLtICRItÉRIO DE INFORmAÇõES DE FONtES 
HEtEROGÊNEAS COm ÍNDICES DE QuALIDADE Em SIStEmAS DE 

SuPORtE A EmERGÊNCIA

VALDIR AMANCIO PEREIRA JUNIOR
LEONARDO CASTRO BOTEGA
 Fusão de informações é a integração de informações provindas de 
fontes heterogêneas, para auxiliar no processo de construção da consciência 
situacional(SAW) e em tomadas de decisão. Sistemas de gestão de emergência, 
são sistemas que necessitam de um nível avançado de fusão, isto para suportar a 
construção de SAW e se adequar à cenários de emergências reais e dinâmicos. A 
imprevisibilidade e complexidade das informações que são consumidas, se tor-
nam o maior desafio, guiando assim a evolução dos algoritmos e métodos. Uma 
das formas de suprir essa dificuldade, é a utilização da semântica, que é responsá-
vel por caracterizar e agregar um significado computacional as informações. Con-
siderando a fusão de dados e a semântica, no case de estudo da Polícia Militar do 
Estados de São Paulo(PMESP), a proposta deste trabalho é um modelo de fusão 
semântica que suporte índices de qualidade, assim como a semântica, buscando a 
melhor construção e representação de uma informação para evolução de SAW

Ciências Contábeis

O tERmÔmEtRO DE KANItZ & O mÉtODO DE DuPONt: 
um EStuDO DE CASO Em umA EmPRESA DO RAmO DE VEStuÁRIO 

NAS CIDADES DE mARÍLIA E REGIÃO

ANA CAROLINA SANCHES ROSA
LUÍS FERNANDO MANFRIM
 O presente trabalho propõe um estudo utilizando-se de índices finan-
ceiros não tradicionais, com a finalidade de demonstrar a situação financeira de 
uma marca entrante no mercado. A análise das demonstrações contábeis permite 
visualizar a situação patrimonial e econômica de uma organização, tendo como 
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objetivo evidenciar a posição econômico-financeira de uma empresa e entender 
sua sustentabilidade financeira em meio ao cenário econômico em que se encon-
tra. Para entender a situação dessa marca atuante no segmento de vestuário serão 
utilizados duas ferramentas que servem para gerenciar a situação financeira das 
empresas, o Termômetro de Kanitz que é um modelo destinado a previsão de 
falências e o Método DuPont que consiste em uma técnica para localizar as áreas 
responsáveis pelo desempenho financeiro da empresa. Com a utilização desses 
indicadores é possível identificar quais são as dificuldades para se atuar em um 
mercado onde já existem marcas solidificadas.

CONtABILIDADE NO BRASIL: EVOLuÇÃO PROFISSIONAL

ANDRÉIA ALVES ALMEIDA PAVANI
MARLENE DE FATIMA CAMPOS SOUZA
SILVANA FESTA SABES
 A pesquisa visa identificar e analisar marcos da evolução da contabi-
lidade no Brasil a partir do século XV, com a chegada dos portugueses, que 
originaram suas experiências contábeis, a principio com finalidade de controlar 
as vendas de commodities ao mercado externo. Também, a pesquisa analisará 
o impacto das normas internacionais, que influenciaram diretamente na unifor-
mização e regulamentação da contabilidade brasileira.Por fim, será abordado 
o profissional contábil, no tocante a sua evolução e valorização no mercado de 
trabalho atual.Este artigo tem como objetivo apresentar as mudanças ocorridas 
da legislação contábil. Palavras chave: Contabilidade no Brasil - Evolução Con-
tábil - Legislação contábil.

EVOLuÇÃO HIStÓRICA DA CONtABILIDADE

ANGELICA CRISTINA RAMOS NANIS
FABRÍCIO LOPES FERRAREZI SERTORI
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA
SILVANA FESTA SABES
 O presente trabalho consiste em informar a sequência evolutiva histórica 
da ciência contábil, do seu princípio até o século atual, transmitindo ao usuá-
rio informações que descrevem historicamente o porquê de a contabilidade e a 
importância na era em que vivemos, a partir de citações que envolvem desde a 
primeira forma de controle de bens, por meio de fichas de barro para controle pa-
trimonial simples até a última Lei que está em vigor. A pesquisa é histórica, docu-
mental, bibliográfica e descritiva, possibilitando analisar a evolução histórica do 
profissional contábil, para que, por meio de datas, técnicas, fatos e leis, o usuário 
tenha acesso a um conteúdo amplo e complexo a respeito da contabilidade e de 
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sua influência, para atestar, assim, que a contabilidade é uma ciência, e como toda 
ciência possui uma história. A conclusão obtida dos resultados desta análise iden-
tificará a evolução da legislação para a aplicabilidade da contabilidade brasileira.

REDuÇÃO AO VALOR RECuPERÁVEL DE AtIVO – ImPAIRmENt: 
umA SumA CONtRIBuIÇÃO PARA A GEStÃO DAS ORGANIZAÇõES

DENNY HIDEKI KOMATSI
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA
 A contabilidade vem se destacando com suas precisas informações gera-
das no contexto empresarial, assim o objetivo do trabalho e apresentar de forma 
concisa de como o teste de impairment pode contribuir na gestão das organiza-
ções e como essa ferramenta pode aprimorar o processo decisório das compa-
nhias. Com a alteração da lei 6.404/76, a lei 11.638/07, o impairment possibilitou 
a formulação de adequação dos valores do seu ativo e seu valor real.O teste de 
impairment, basicamente consiste em avaliar as perdas de valor recuperável de 
um ativo ou quando há intenção de interromper as atividades as quais se desti-
navam tais bens, ou quando comprovado que os mesmos não poderão produzir 
resultados suficientes para recuperação deste valor, ou seja, o caixa a ser consi-
derado por uma possível venda ou mesmo o caixa decorrente das atividades da 
empresa. Um exemplo a ser citado pode ser o da regra da depreciação dos bens 
do ativo imobilizado, que visa evidenciar a perda de valor de mercado dos bens.

AS mODALIDADES DE SOFtWARE: OS CONtRAtOS INCIDENtES 
E OS EFEItOS FISCAIS

GUSTAVO ABIB PINTO DA SILVA
JUAREZ PEREIRA DA SILVA
ALEXANDRE ALVES VIEIRA
 Software é definido como sendo uma sequência de instruções escritas 
para serem interpretadas por um computador com o objetivo de executar tare-
fas específicas. Também pode ser definido como os programas que comandam 
o funcionamento de um computador. As modalidades de negócio envolvendo 
software são muito variadas e podem demandar mais ou menos investimento 
financeiro, conhecimento ou infra-estrutura. A maioria delas também está dis-
ponível em software proprietário. Em linhas gerais, temos duas grandes formas 
de fazer negócios com Software, A primeira envolve o aumento dos lucros pela 
realização de novos negócios ou da agregação de valor aos negócios já exis-
tentes, a segunda engloba a eliminação ou redução de custos da organização. 
Algumas das modalidades de negócio identificadas não apresentam um caráter 
técnico, isto é, não se precisa lidar diretamente com o desenvolvimento, manu-
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tenção e utilização do software para exercê-las. Nas modalidades técnicas, se 
exige interação com o software.

COmPEtÊNCIAS Em INFORmAÇÃO CONtÁBIL: SOB A VISÃO DOS 
DOCENtES E DISCENtES

JUAREZ PEREIRA DA SILVA
LUIS FERNANDO CONDUTA
DENNY HIDEKI KOMATSI
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA
 Com o mercado exigente atual, as empresas estão cada vez mais em bus-
ca de novos profissionais que se destaquem em suas funções de forma a agregar 
conhecimento e resultado para suas companhias. As faculdades de modo geral, 
buscam profissionais qualificados nas áreas de cada curso oferecidos por elas, 
com intuito de passar o melhor conteúdo para seus alunos, os discentes pelo outro 
lado, também busca uma faculdade que ofereça o melhor em termo de conheci-
mento para sua formação. Assim a questão está entre o conhecimento profissional 
dos docentes e se estão de acordo com o que os discentes procuram. Ainda fica em 
questão, o quão os discentes adquirem o conhecimento necessário dentro das fa-
culdades, para atender esse mercado competitivo e exigente. O presente trabalho 
apresenta uma discussão acerca das competências informacionais contábil, exigi-
das em um curso de graduação de ciências contábeis de um centro universitário 
do interior de São Paulo, sob a visa dos docentes e discentes.

INCENtIVOS FISCAIS - DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAmENtO

LETÍCIA ALMEIDA CINTRA
ALEXANDRE ALVES VIEIRA
 O presente estudo analisará os incentivos fiscais, que situam no campo da 
extrafiscalidade e implicam na redução da receita pública,como instrumento do 
dirigismo estatal, que visa proporcionar desenvolvimento econômico a determina-
da região ou a setores de atividade.A Contribuição Previdenciária sobre a Receita 
Bruta,usualmente conhecida por “Desoneração da Folha de Pagamento”,instituída 
pela “Lei 12.546/2011” é uma das medidas de incentivo fiscal do governo que 
busca o crescimento e competição da cadeia produtiva de determinados setores. 
O objetivo desse trabalho é o esclarecimento quanto aos incentivos fiscais e a de-
soneração da folha de pagamento,e investigar se é vantajoso ou não para as em-
presas.Almeja-se empregar quanto aos objetivos a pesquisa cientifica, a partir dos 
fatos analisados e interpretados sem manipulá-los. Quanto aos procedimentos, 
a pesquisa será utilizada a pesquisa descritiva por meio do estudo bibliográfico, 
tendo como base principalmente a legislação tributária.
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tEStE DE ImPAIRmENt – ESCLARECENDO A APLICABILIDADE E OS 
CONCEItOS BÁSICOS

LUIS GUSTAVO DA SILVA AUGUSTO
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA
 Devido ao atual cenário econômico, o mercado de capitais vem se tornando 
cada vez mais arriscado, competitivo, e de certo modo, estratégico. Em uma com-
pra, venda, ou troca de ativos, devido à má gestão dos valores de tais bens, podem 
ocorrer perdas significativas tais quais, poderiam ser evitadas com uma melhor 
gestão dos registros contábeis referentes a estes bens. Com a inserção do teste de 
impairment pela lei 11638/07 no Brasil, surge também a necessidade de esclare-
cimento sobre o assunto, bem como sobre sua aplicabilidade e resultados. Mesmo 
com muitas literaturas existentes, o assunto ainda necessita de tratamento especifico 
pois, sendo uma novidade, tende a ser rondado por dúvidas. O intuito do estudo é 
esclarecer de forma simplificada a aplicabilidade, o método, e os reflexos deste teste, 
visando auxiliar processo de gestão; atendendo também as normas do IFRS.

tERmÔmEtRO DE INSOLVÊNCIA

LUIZ FERNANDO BATISTA DA SILVA
LUÍS FERNANDO MANFRIM
 Diante do cenário financeiro atual na economia Brasileira, e preocupa-
da com a situação de liquidez de suas obrigações, as empresas adotam métricas 
aprimoradas de gestão, denominadas de Indicadores de Insolvência. Em 1974, 
Kanitz, através de vários estudos e comparações desenvolveu o Termômetro de 
Kanitz. Usando combinações de índices ponderados estatisticamente, criou uma 
formula para medir a insolvência da empresa. Uma vez que o insucesso financei-
ro não ocorre por acaso, o uso desses indicadores econômicos permite decisões 
mais assertivas, além de garantir a estabilidade financeira da empresa. Embora o 
Termômetro de Kanitz seja uns dos mais difundidos, há outros estudiosos que de-
fendem outras formas de medir esta insolvência. Nesta pesquisa busca-se analisar 
na literatura, o que os demais autores propõem sobre o assunto e suas metodolo-
gias de cálculo e ainda executar tais cálculos na empresa Doins, comparando-se 
os resultados e suas divergências.

PLANEJAmENtO, umA FERRAmENtA INDISPENSÁVEL 
PARA SuA RENtABILIDADE

LUIZ FERNANDO BATISTA DA SILVA
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA
 As pequenas e médias empresas não conseguem garantir a estabilidade 

131



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

no mercado devido a diversos fatores: conjunturais, administrativos e financei-
ros. A proposta da presente pesquisa é desenvolver uma técnica de planejamento 
com o intuito de aprimorar a gestão dessas empresas. Para a execução de um 
planejamento é essencial, conhecer o produto, o publico alvo e desenvolver um 
planejamento tributário dentre outras ações necessárias. Após o levantamento de 
todas as informações é possível obter uma previsão de como será sua aceitação no 
mercado, permitindo uma visão de futuro, assim será possível planejar, organizar 
e executar o planejamento e havendo necessidade de reestruturação buscar uma 
gestão financeira adequada a cada tipo de atividade. Ressaltamos a necessidade 
da utilização das ferramentas de gestão, visando uma rentabilidade de nível sa-
tisfatório com o objetivo da sua continuidade. 

A HIStÓRIA DA CONtABILIDADE NO CAPItALISmO mODERNO NA 
VISÃO DE mAX WEBER

MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA
SILVANA FESTA SABES
VÂNIA ÉRICA HERRERA
 O pesquisador alemão Max Weber apresenta sua visão, bem como a con-
tribuição da Contabilidade para o surgimento das organizações, como ferramenta 
de cálculo racional do lucro, propondo, assim, uma apuração desses lucros entre 
as pessoas físicas, que representam as empresas familiares e demais modalidades 
de sociedades, visando separar o capital da pessoa física ao da pessoa jurídica. 
Contudo, não deixa de abordar as questões essenciais ao desenvolvimento do 
capitalismo, as questões econômicas das antigas famílias e até as empresas mistas. 
Faz, também, uma abordagem sobre a economia racionalizada e a sua influência 
no capitalismo moderno.

CONVERGÊNCIAS DAS NORmAS INtERNACIONAIS NO BRASIL

MICHELLE POSSARI ESQUINELATO
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA
 Com a Lei 6.404/76 o Brasil iniciou uma revolução contábil com normas 
voltadas apenas para empresas de capital aberto/sociedades por ações. Com o 
surgimento de novas necessidades de uma linguagem universal para consolida-
ção dos negócios surge os estudos para a convergência das normas ao padrão 
internacional com a criação do CPC- Comitê de Pronunciamento Contábil no 
ano de 2005 por meio da Lei 11.638/07 e 11.941/09 com pronunciamentos emi-
tidos pelo IASB (International Accounting Standards Boards) o CPC (Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis) passou a atuar, estudar, preparar e interpretar os 
pronunciamentos técnicos visando à padronização internacional. Com a finali-

132



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

dade da Padronização das Demonstrações Contábeis o CPC emitiu o pronun-
ciamento Conceitual Básico “Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresen-
tação das Demonstrações Contábeis” trazendo o conhecimento e entendimento 
para todos os usuários principalmente aos que se adequaram ao novo padrão 
contábil internacional.

PLANEJAmENtO tRIButÁRIO – mP 685 DECLARAÇÃO DO
 PLANEJAmENtO tRIButÁRIO

NATHÁLIA WAITMAN MICHELETI
ALEXANDRE ALVES VIEIRA
 Pretende-se investigar, dimensionar e conhecer a aplicabilidade MP 685 – 
Declaração de Planejamento Tributário, de acordo com as ações do BEPS, visando 
a esclarecer o real objetivo e impactos dessa Medida Provisória nas empresas e 
na economia do país. Busca-se analisar os reflexos contábeis e fiscais quanto ao 
Planejamento Tributário e a MP 685 nas empresas. O estudo também procurará 
identificar os aspectos e os Planos de Ação do BEPS para o combate da erosão 
fiscal, comparando essas medidas com as adotadas no Brasil.O presente estudo 
considerará a legislação tributária, quanto ao âmbito do Planejamento Tributário, 
valendo-se do método de análise e interpretação dos dados, sendo que a pesqui-
sa será bibliográfica e documental, e, quanto aos objetivos, será desenvolvida de 
modo exploratório.

AuDItORIA CONtÁBIL NO tERCEIRO SEtOR: 
A ImPORtÂNCIA DA tRANSPARÊNCIA

PAMELA THAIS DIONISIO
FABIOLA MAYRA GRACIO
JONATHAN DE OLIVEIRA COSTA
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA
 O Terceiro Setor é um segmento que traz a satisfação da necessidade do 
cidadão e visa contribuir para o desenvolvimento econômico, social e politico das 
nações, voltadas a realização de inúmeras atividades não atendidas ou deixadas 
sob a responsabilidade do Estado o tornando indispensável para a população. 
Diante da importância dos trabalhos que o Terceiro Setor desenvolve na socie-
dade, bem como a ferramenta de Auditoria aplicada nas organizações sempre 
em busca da segurança da informação para gestão do setor, o presente trabalho 
buscará mostrar a transparência diante da analise das demonstrações contábeis, 
controles internos, prestação de contas para o publico interno e externo e para o 
próprio governo na busca dos certificados de Entidades Beneficentes.
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CONtABILIDADE: umA FERRAmENtA PARA 
AS ENtIDADES RELIGIOSAS

THAMYRIS NOVAES CUSTÓDIO
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA
 O terceiro setor é representado pelas entidades sem fins lucrativos que 
são as organizações não governamentais. O mesmo exerce um papel fundamental, 
visando suprir as necessidades sociais com a finalidade de reduzir as desigualda-
des na distribuição das riquezas brasileiras por parte do governo. Qualificam-se 
em terceiro setor ONG’s, Associações, Fundações, Entidades de assistência social. 
Seus recursos são auferidos por meio de doações materiais, recursos financeiros 
de pessoas físicas e pessoas jurídicas, bem como parcerias com o governo com 
recebimentos de verbas para programas específicos, algumas destas entidades 
contam também com as doações governamentais, sendo estas enquadradas na 
condição de OSCIP. Portanto, para melhor gestão dos recursos recebidos, o pre-
sente trabalho abordará a importância de ferramentas para controlar o orçamento 
e o fluxo de caixa das entidades religiosas, visando à melhoria do processo de 
gestão e investimentos.

Direito

A INtERPREtAÇÃO PELA ÓtICA FILOSÓFICA NIEtZCHIANA

ADEMIR BATISTA DOS SANTOS
VIVIANNE RIGOLDI
 A interpretação jurídica durante longo período da história do direito tem 
sido objeto de estudos, porém ainda cerceados pelo dogmatismo e por uma tradi-
ção jurídica hermética, e sob uma ótica variante entre o ontológico e teleológico, 
foi se tecendo uma ciência jurídica essencialmente utilitarista e servil, instrumen-
to imprescindível aos poderes institucionalizados, que sempre primaram pela 
construção de uma justiça útil aos interesses do poder. Mas na atualidade, onde 
os indivíduos têm a disposição inúmeros recursos e possibilidades de desenvol-
vimento de suas potencialidades e raciocínio próprio, o universo jurídico contem-
porâneo sente a necessidade de adequação e um dinamismo, principalmente no 
concernente a uma interpretação jurídica que possa fazer frente e acompanhar 
essa evolução principiológica do direito e do direito cosmopolita do pensamento 
de Norberto Bobbio
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AS CONtRIBuIÇõES DA SOCIEDADE INtERNACIONAL 
PARA PROtEÇÃO E GARANtIA DOS DIREItOS HumANOS: 

ENtRE LEGItImIDADE E EFEtIVIDADE

ALINE ALBIERI FRANCISCO
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA
 Este trabalho busca analisar as influências das organizações internacio-
nais no âmbito nacional, interno brasileiro, com foco para as Nações Unidas e a 
Organização dos Estados Americanos, seus mecanismos de proteção, promoção e 
garantia dos Direitos Humanos. As influências externas no ordenamento e ordem 
interna do Estado Soberano pode ser vista como ilegítima ou legitima. Para tais 
apontamentos são analisados os princípios que norteiam as relações internacio-
nais bem como os constitucionais, com destaque para o Principio da Soberania, da 
não intervenção, da autodeterminação dos povos em face da proteção, promoção 
e garantias dos Direitos Humanos. Essa analise busca apontar e verificar quais 
os limites para as ações das organizações internacionais em casos de violações 
de Direitos Humanos ocorridos no território nacional brasileiro, quais são juri-
dicamente legitimas conforme tratados internacionais e normas constitucionais e 
quais são efetivos.

EVOLuÇÃO DAS PENAS NA HIStÓRIA

ANA CAROLINA DE CARVALHO ANUNCIAÇÃO
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
 O Direito Penal inicia-se com a Era Primitiva. Na Antiguidade, surgem 
os primeiros Códigos de Leis conhecidos. Na Idade Média, vemos o enlace de 
Igreja e Estado. Na Idade Moderna, pode-se destacar importantes conquistas na 
política criminal, como o Princípio da Legalidade nas principais legislações eu-
ropéias, que inspiraram o pensamento Iluminista. Os séculos XVIII e XIX podem 
ser considerados os das legislações penais transformadoras; a aplicação dos ideais 
iluministas nos Códigos Penais permitiu a conquista de importantes direitos, ele-
vando o respeito à dignidade humana. A Era das Escolas Penais marcou o século 
XIX. Sendo assim, pode-se afirmar que o Direito Penal é dinâmico e mutável, 
adaptável à sociedade a que pertence. Portanto, sua história não pode ser estuda-
da e compreendida se não for analisada juntamente com a história humana. Para 
a realização desse trabalho sucederá a análise bibliográfica e de casos concretos 
sobre o assunto abordado.

135



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

PEDOFILIA NA INtERNEt

ANA CLAUDIA SANTOS
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
 Essa pesquisa tem por objetivo analisar crimes cibernéticos mais espe-
cificamente crimes de pedofilia na internet. Mas antes é necessário saber, o que 
é pedofilia? Como identificar um pedófilo? O que é crime na internet? E como 
identificar em pedófilo na internet? Com o avanço tecnológico nos últimos anos, o 
campo da internet ficou muito vulnerável e assim muitos valores sociais e morais 
sem respaldo, por conta da vulnerabilidade do ordenamento jurídico. Em virtude 
dos fatos mencionados o objetivo da pesquisa é elaborar e desenrolar, e assim 
aprofundar o conhecimento sobre crimes virtuais e a pedofilia. Está pesquisa é 
baseada em um método dedutivo, que pressupõe que a única forma de chegar ao 
conhecimento verídico é usando casos concretos, para uma analise geral particu-
lar até a conclusão.

A tEORIA DA DERROtABILIDADE E O PRINCIPIO 
DA SEGuRANÇA JuRIDICA

ANA CRISTINA LEMOS ROQUE
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
 A presente pesquisa sobre a Teoria da Derrotabilidade e o Princípio da 
Segurança Jurídica será embasada em doutrina existente sobre o tema, uma vez 
que o estudo acerca da derrotabilidade no Brasil ainda segue dando seus primei-
ros passos.A segurança jurídica é um dos pilares do nosso ordenamento jurídico, 
estando o poder judiciário sujeito ao principio da não-surpresa. Nesse contexto 
pode-se dizer que as transformações ocorridas com o constitucionalismo; o estado 
Social; os conceitos indeterminados, cláusulas gerais e regras de textura aberta 
abrem espaço para mais elevado grau de criatividade do judiciário, e foi justa-
mente nesse cenário que a divergência jurisprudencial em nosso país tornou-se 
inaceitável, onde a lei, não é mais suficiente para garantir segurança jurídica à 
sociedade.Note-se o quanto se torna imprescindível repensar a prática jurisdicio-
nal brasileira, sendo de extrema relevância compreender os valores subjacentes às 
decisões, bem como a correta aplicação da derrotabilidade no nosso ordenamento 
e sua função na concretização dos Direitos Fundamentais.
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O PRECEDENtE JuDICICIAL A COISA JuLGADA E O PRINCIPIO DA 
SEGuRANÇA JuRIDICA

ANA CRISTINA LEMOS ROQUE
NAYARA MARIA DA COSTA DALLEFI
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
 O presente estudo tem por objetivo destacar a diferença entre coisa jul-
gada e precedente obrigatório, o primeiro instituto é definido pela imutabilidade 
da decisão proferida, já o segundo caracteriza-se pela previsibilidade de decisões 
judiciais, como, por exemplo, a estabilidade da ordem jurídica. Afirma-se, no-
vamente que, no sistema de precedentes a confiança é originada pela orientação 
jurisprudencial, já na coisa julgada, a confiança determina-se pela prestação da tu-
tela jurisdicional. A efetividade da tutela jurisdicional e o direito ao contraditório 
são pressupostos de um processo justo. Isto porque, a jurisdição não se legitima 
quando casos iguais são interpretados de diversas formas. Assim, o Poder Judi-
ciário não encontra legitimidade quando há várias concepções interpretativas so-
bre um mesmo direito fundamental. Neste sentido, há uma ligação da segurança 
jurídica com a decisão proferida, vez que reflete uma previsibilidade do direito 
tutelado. Dessa forma, faz-se necessário uma análise detalhada da aplicação dos 
precedentes em nosso ordenamento jurídico adaptando-o ao nosso sistema origi-
nário da civil Law.

CONCILIAÇÃO E mEDIAÇÃO - um mOVImENtO PELA EFEtIVIDADE 
DO ACESSO À JuStIÇA

ANDRÉIA ALVES FERRARI
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR
 O presente artigo visa tratar dos métodos adequados de solução de con-
flitos, em especial a conciliação e a mediação. Tratar-se-á desses métodos, que na 
analise de cada situação e suas peculiaridades poderão ser mais adequados do que 
uma demanda judicial, trazendo uma maior efetividade na resolução dos confli-
tos, além do consequente descongestionamento do poder judiciário, e o mais im-
portante, contribuindo-se a uma ordem jurídica justa. Será falado do conflito e sua 
inerência ao ser humano e também do acesso à Justiça, o qual é garantido cons-
titucionalmente, mas que não vem sendo efetivo por conta do congestionamento 
do poder judiciário. Apesar da proposta do presente artigo ser a conciliação e a 
mediação, ao falar-se dos Métodos Adequados de Solução de Conflitos será feita 
também breve referencia à negociação e a arbitragem. Em seguida será abordada 
a Resolução 125/2010 do CNJ e por fim, serão feitas algumas considerações sobre 
a conciliação e mediação no novo Código de Processo Civil.
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AS PENItENCIÁRIAS PRIVADAS NO BRASIL

ANDRESSA DE SOUZA CASTILHO
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
 A presente pesquisa visa analisar de forma crítica os presídios privados 
no Brasil, que entram em conflito com artigos da constituição federal, tornando-
se um sistema inconstitucional,vejamos alguns exemplos: A execução penal é 
uma atividade jurisdicional e, como se sabe,a atividade jurisdicional é indelegá-
vel, pois é monopólio do estado, dispõe no art 5° da CF no inciso LIII,“ninguém 
será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”; outro 
exemplo ainda no art 5° da CF, no inciso XLVII “não haverá penas:...c)de tra-
balho forçado...”,trabalho este que não está previsto na Consolidação das leis 
Trabalhistas, e não há nenhuma norma regularizando essas formas de traba-
lho impostas pelos privados. Ademais, examinar todo o sistema privado de 
acordo com a legislação brasileira, para constatar se este é realmente em todos 
requisitos;constitucional, inconstitucional,ou parcialmente inconstitucional. Pro-
cedimentos metodológicos:revisão bibliográfica,legislativa,dados estatísticos

A GLOBALIZAÇÃO DA ECONOmIA, DIREItO DO COmÉRCIO 
INtERNACIONAL E OS ENtRAVES JuRÍDICOS ÀS ImPORtAÇõES 

COmO INStRumENtO PARA REALIZAÇÃO DE 
POLÍtICAS ECONÔmICAS

BEATRIZ CASAGRANDE FORTUNATO
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA
 O presente resumo se refere ao início de uma pesquisa maior intitulada: 
“A globalização da economia, Direito do Comércio Internacional e os entraves 
jurídicos às importações como instrumento para realização de políticas econômi-
cas”, a qual inicialmente, teve como objeto o Direito do Comércio Internacional, 
que surgiu para regular e organizar o comércio internacional, instituto de âmbito 
do Direito Internacional e faceta do Direito Econômico Internacional. Desde a an-
tiguidade, pelas trocas de mercadorias até a utilização das moedas, o surgimento 
de empresas multi ou transnacionais, os acordos e blocos econômicos, o comércio 
internacional é um dos motores do mundo. Com o fim da Segunda Guerra Mun-
dial, os países perceberam a necessidade e a importância da cooperação econômi-
ca entre Estados. Assim nasce o Direito do Comércio Internacional, cujas fontes 
são os tratados, usos e costumes internacionais e sua grande difusora, a lex mer-
catoria. E, a fim de dinamizar o comércio e a economia mundial, atuando em prol 
do Direito do Comércio Internacional, observa-se a criação de institutos como a 
Unicitral, a Câmara de Comércio Internacional, o GATT, a OMC, constituindo-se 
como pilares para sua organização e regulamentação.
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EStRAtEGIA SAuDE DA FAmILIA: um mEIO PARA 
EFEtIVAR-SE O PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HumANA NA SAÚDE BRASILEIRA

BRUNA CARLASIMEÃO OLIVEIRA
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES
 A Estratégia Saúde da Família (ESF), um das políticas de organização do 
SUS, visa a organização da rede de atenção básica do país, sendo regida pela Polí-
tica Nacional de Atenção Básica (PNAB). A principal característica da ESF, como é 
conhecida, consiste em ser composta por uma equipe multiprofissional, compos-
ta por médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem, dentista, agentes 
comunitários de saúde, bem como o apoio do NASF – Núcleos de Apoio a Saúde 
da Família. A pesquisa propõe analisar o Programa Saúde da Família; sua origem 
e desenvolvimento, a fim de compreender as estratégias utilizadas e sua aplica-
bilidade, em necessário cotejo com os princípios informadores da dignidade da 
pessoa humana. Embora no início, percebe-se que a maneira como a Estratégia 
de Saúde da Família atua, acaba por promover a dignidade humana, princípio 
informador do Direito, à medida em que busca a humanização/aproximação do 
atendimento, garantindo, desse modo, o atendimento médico digno.

EVENtO mORtE E AS INOVAÇõES INSERIDAS PELA LEI 13.135/2015 NO 
ÂmBItO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

BRUNA DA SILVA BELLÉ
GLAUBERT HENRIQUE PAIÃO HENSCHEL
LUIZ FERNANDO CORREIA
RICARDO BARBOSA
 Frente à redação da lei 13.135/2015, o benefício de Pensão por morte será 
concedido aos dependentes do segurado com data para sua cessação, em se tra-
tando de dependentes com idade inferior a 44 anos. Estas inovações encontram-
se em repercussão, visto que o direito sempre previu o recebimento vitalício por 
parte do cônjuge e até os 21 anos para os filhos, salvo em caso de filhos maiores e 
inválidos, onde o benefício seria pago enquanto perdurasse a incapacidade. Nota-
se que a problemática inserida pela lei 13.135/15 é no que se refere ao tempo de 
recebimento do benefício para o dependente, cujo instituidor não verteu mais de 
18 contribuições para o RGPS, conforme preve o artigo 77, V, “b”, situação em que 
o dependente receberá o benefício tão somente por 4 meses e se extinguirá. É sa-
bido que o evento morte não pode ser previsto e assim, como exigir do segurado 
que tenha vertido determinado número de contribuições para que sua família não 
fique desamparada? Trata-se de pesquisa dedutiva.
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DIREItOS SOCIAIS E PREVIDÊNCIA SOCIAL COmO INStRumENtO 
DE EFEtIVIDADE NA SuA APLICAÇÃO

BRUNA DA SILVA BELLÉ
GLAUBERT HENRIQUE PAIÃO HENSCHEL
RICARDO BARBOSA
 A Previdência social sempre é alvo de discussões puramente econômi-
cas e políticas, deixando de lado um de seus aspectos mais relevantes a que se 
destina: a proteção social. A vida digna irá existir apenas quando houver possi-
bilidade de se atender todas as demandas básicas inseridas no artigo 7º, IV, da 
Carta Magna, além dos demais direitos fundamentais que não se encontram na 
letra da lei, mas que são inerentes ao Estado de Direito. Em contrapartida ao que 
leigamente nos parece, a pessoa que não é provida de proteção estatal é um custo 
maior para toda a sociedade: não será consumidor visto que está desempregado, 
não contribuirá com equilíbrio financeiro do país, e, em longo prazo, o Estado terá 
de desembolsar valores maiores para sua subsistência. Conclui-se, portanto, que a 
Previdência Social é importante instrumento de concretização dos direitos sociais 
e fundamentais, garantidos em nossa Carta Magna, inerentes a uma vida digna 
quando o cidadão mais necessita: na sua aposentadoria.

CÉLuLAS - tRONCO EmBRIONÁRIAS: ImPACtOS SOCIAIS, 
LEGAIS E INFLuÊNCIAS DA mÍDIA

BRUNA DE OLIVEIRA DA SILVA GUESSO SCARMANHÃ
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR
 A difusão de pesquisas com humanos e suas respectivas manipulações 
genéticas, exploram a possível cura de enfermidades, sendo regidos seus proce-
dimentos pela Bioética pautada em princípios, que direcionam os preceitos legais 
norteadores do Biodireito. O uso de instrumentos biomédicos com pesquisas de 
células embrionárias confronta diretamente o direito à vida e a inviolabilidade 
da dignidade humana. Há discussão religiosa sobre o início da vida em face á 
destruição do embrião para o uso das células embrionárias. Na seara Brasilei-
ra, em 2005, por meio da Lei Federal 11.105, houve a preocupação em titular os 
meios legais acerca do uso e das investigações das células embrionárias, admitin-
do sua utilização com a finalidade de pesquisas e terapia; desencadeando a ADIn 
3510/08. Em análise à possíveis reações da manipulação genética, conclui-se que 
a mídia ainda não pondera à passagem de informações a sociedade, no que diz 
respeito às reações e limites o uso das células embrionárias.
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mOEDA DIGItAL

BRUNA GRAZIELA SANTOS
MÁRIO FURLANETO NETO
 Em síntese o projeto de iniciação científica visa destrinchar os aspectos 
da moeda digital (bitcoin/hayekcoin), quais os impactos que a substituição da 
moeda - papel pela digital - (em fase futura) no direito. Sabe-se que o bitcoin esta 
sendo acompanhado pelo dólar e o hayekcoin apoiado pelo ouro, dando mais 
credibilidade e confiança ao adquirir este tipo de moeda. No que tange a como a 
legislação vai se portar diante disso vou usar métodos comparativos aos do EUA, 
país referente nos termos de economia no mundo.

PEDOFILIA NO ÂmBItO DA INtERNEt

BRUNA GRAZIELE LIMA
MARIA ANGELICA LACERDA MARIN
 A pedofilia é um ato existente desde o inicio da nossa humanidade, po-
rém, com os avanços da globalização e com a facilidade de acesso via internet, esta 
prática vem sendo disseminada. Atualmente os criminosos sexuais, não precisam 
mais se expor com intensidade como antigamente, não precisam mais perambular 
pelo considerado submundo da pornografia, basta acessar um chat ou site de re-
lacionamento via internet para que suas vítimas estejam ali expostas, sem que cor-
ram o risco de serem flagradas assediando menores nas imediações de escolas ou 
vizinhanças. Diante do exposto, esta pesquisa torna-se de suma importância, pois, 
estudará o perfil dos criminosos e suas vítimas, os aspectos jurídicos que abarcam 
o tema,dentre outros aspectos relevantes, e para tanto será utilizado o método bi-
bliográfico, bem como analise processual e entrevista com magistrado federal.

ECONOmIA NORmAtIVA

BRUNA TAVARES DE FREITAS
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES
 Este trabalho tem o objetivo de estudar o fenômeno econômico à luz das 
normas jurídicas que regem o assunto no Brasil. Isto, pois, é inegável a integração 
e interação de ambos (Direito e Economia), já que como o objeto do Direito é a 
consolidação da justiça, necessário se faz, por exemplo, observar que apenas uma 
minoria detém acúmulo de riqueza e poder. Um enfoque crítico reafirma que não 
pode-se ficar inerte ante as mazelas econômica e sociais, fazendo-se necessário o 
intervencionismo estatal, por meio da instrumentos normativos, a fim de amainar 
os contrastes observados. A pesquisa se desenvolverá com exploração bibliográ-
fica, revisitando os referenciais teóricos que tratam do assunto.
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A APLICAÇÃO DO LItISCONSÓRCIO EVENtuAL NO DIREItO 
PROCESSuAL COmO INStRumENtO DE ACESSO À JuStIÇA E 

AFEtIVIDADE DA INStRumENtALIDADE DO PROCESSO

BRUNO BALDINOTI
CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO
 Partindo das premissas que envolvem o chamado modelo constitucional 
do processo, por meio da exposição da instrumentalidade do direito processu-
al, como forma de acesso à ordem jurídica, cumulação de pedidos e, uma vez 
que, a legislação brasileira não contempla a modalidade litisconsorcial tema des-
sa pesquisa, qual seja, litisconsórcios eventual. Assim, o objetivo desta pesquisa 
é construir uma teoria para a admissibilidade e sistematização do litisconsórcio 
eventual para o direito processual brasileiro, e, para tanto, extraindo hipóteses do 
direito material, nas quais é possível inferir a aplicação do litisconsórcio sob in-
vestigação no âmbito processual, não obstante, e demonstrar que, a sua aplicação 
também é um instrumento de acesso à ordem jurídica justa. Serão usados textos 
doutrinários, da legislação e de decisões judiciais para justificar e dar suporte à 
construção teórica da admissibilidade e aplicação do litisconsórcio eventual no 
direito processual.

O DIREItO DE LIBERDADE: DAS PRImEIRAS CIVILIZAÇõES 
À PÓS-mODERNIDADE

BRYAN FERREIRA SANTOS
VIVIANNE RIGOLDI
 Durante os séculos, diferentes filósofos se ocuparam em definir o que é de 
fato a liberdade, sendo alguns deles Voltaire, Immanuel Kant, Rousseau e Marx. 
Através de seus estudos mostraram que a liberdade se desdobra em algumas mo-
dalidades. A mais famosa delas é aquela que diz ser o homem livre na medida da 
sua capacidade de decidir por si mesmo os meios para alcançar a própria felici-
dade. Esta é a chamada liberdade negativa, pois trata das escolhas do indivíduo 
referentes a sua vida, diferentemente da positiva, na qual os homens usam dela 
para escolher o que é melhor para a sociedade, como acontece com o direito ao 
voto. O direito se encontra nesse contexto como um instrumento para a proteção 
da liberdade, assim como já foi usado algumas vezes para favorecer a supressão 
dela. Por isso, faz-se necessária a definição de liberdade e as consequências da sua 
ausência na vida do homem, bem como descobrir os melhores mecanismos legais 
para garantir que o homem seja livre.

142



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

INCLuSÃO DA PESSOAS DEFICIENtES NO ENSINO EDuCACIONAL

CAMILA DA SILVA FELIX
VIVIANNE RIGOLDI
 Não obstante, no nosso ordenamento jurídico existir normas que garan-
tem os direitos das pessoas com deficiência, o mesmo não é concretizado, muitas 
vezes por falta recursos para sua realização. A presente pesquisa mostra a evolu-
ção da inclusão de pessoas com deficiência e a importância do Estado em possi-
bilitar a essas pessoas que vivem a margem da sociedade, meios viáveis para ter 
uma educação adequada, para que com isso exerçam sua cidadania.

A NOVA LEI DA GuARDA COmPARtILHADA E SEuS REFLEXOS NO 
DESENVOLVImENtO SOCIAL E PSÍQuICO DO mENOR

CAROLINA CRISTINE CAVASSINI
CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO
 Muitas vezes, por conta de interesses individuais, pais utilizam seus fi-
lhos como instrumento de disputa. Porém, face ao maior interesse da criança e 
buscando o fim das lides, o direito criou novas espécies de guarda - notadamente 
a guarda compartilhada. Tal espécie fixa, com equidade e intensidade, o dever 
legal dos genitores perante o menor, devendo compartilhar concomitantemente 
as obrigações e direitos, aspirando sempre ao melhor interesse do menor - mesmo 
residindo em lares separados. A Lei n. 13.058/2014 introduz o instituto da guarda 
compartilhada como regra geral; logo, não havendo harmonia entre os genitores, 
é obrigatório que a mesma seja adotada. Todavia, o bom relacionamento dos pais 
é imprescindível para que a guarda seja bem sucedida; do contrário, o menor 
pode ser afetado em seu desenvolvimento social e psíquico. À vista disso, o pre-
sente trabalho objetiva compreender o alcance, as vantagens e desvantagens do 
novo instituto, entendendo sua estruturação e nova dinâmica.

SOBRE A INtERVENÇÃO DO mINIStÉRIO PÚBLICO 
NOS CRImES ELEItORAIS

CAROLINA GOMES DE OLIVEIRA
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO
 Dado o poder específico (ditado na Constituição Federal) das polícias 
judiciárias promoverem toda a investigação com o fim de processo penal, quão 
problemática pode ser a multipolaridade da atuação do Ministério Público que se 
inicia na investigação, presta acusação e acompanha de perto todo o processo acu-
satório? Põe-se em questionamento, dentre outros princípios o do contraditório, 
onde o acusado teria a oportunidade de opor e questionar as provas produzidas 
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contra si, É garantido tal princípio se o órgão que produziu essas provas é o mes-
mo que está acusando e promovendo toda a autoria do processo?

A INJÚRIA QuALIFICADA NO ÂmBItO DA INtERNEt

CAROLINE YURI LOUREIRO SAGAVA
MÁRIO FURLANETO NETO
 Com seu surgimento em plena Guerra Fria, a Internet revolucionou a 
vida em sociedade. No Brasil, em um primeiro momento, o acesso era restrito 
a determinado grupo de pessoas, em razão do alto custo e da dificuldade de se-
rem encontrados aparelhos modernos e eficientes. Entretanto, hodiernamente, a 
Internet se popularizou de forma que grande parte da população usufrui dos be-
nefícios e malefícios provenientes desse meio de comunicação. Assim, com o aces-
so à rede cada vez mais eficaz, seja por meio de microcomputadores, tablets ou 
smartphones, novas problemáticas surgiram no meio jurídico. Nesse contexto, o 
presente trabalho tem como escopo elucidar os aspectos gerais do delito de injúria 
qualificada praticado no âmbito da Internet, bem como destacar a importância da 
regulamentação da rede para o convívio social. Foram utilizados os métodos hi-
potético-dedutivo e dialético. Para a consecução do trabalho, utilizam-se os meios 
bibliográficos, documentais e jurisprudenciais.

A CRISE DO SIStEmA PRISIONAL BRASILEIRO E AS DIFICuLDADES 
DE RESSOCIALIZAÇÃO

DAIANE VON ANCKEN DOS SANTOS
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
 Este estudo confronta a situação fática atual do sistema prisional brasi-
leiro com os objetivos nos quais se funda a pena moderna, quais sejam, castigo, 
prevenção e regeneração. Há uma breve abordagem histórica acerca dos sistemas 
carcerários e das mudanças nos objetivos da pena ao longo da história. Para isso, 
necessário o estudo da teoria da pena e criminologia, pesquisas em doutrinas, 
bem como a análise de situações verídicas em confronto com as normas cons-
titucionais. Busca-se mensurar a relação entre o direito, o sistema prisional e os 
reflexos das penas restritivas de liberdade em relação ao indivíduo e à sociedade. 
Considera-se ainda a análise crítico-reflexiva da relação entre direitos humanos e 
o sistema prisional. Para analisar o insucesso dos objetivos da pena em razão dos 
empecilhos no sistema prisional e os reflexos desse dilema na sociedade verifica-
se casos concretos, bibliográficos e princípios constitucionais.
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DEFESA E PROtEÇÃO DA FAuNA BRASILEIRA: 
umA CRÍtICA À LEGISLAÇÃO

DANIELA CRISTINA VALADA
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
 A presente pesquisa visa analisar de forma crítica os dispositivos legais 
que protegem a fauna brasileira, os quais se mostram incompatíveis com os dias 
de hoje, respeitando, acima de tudo, o desejo da Constituição Federal, que dele-
ga ao Poder Público o dever de proteger os animais. Além disto, observa-se na 
sociedade um movimento de maior indignação contra o desrespeito aos seres 
sencientes, sendo assim, a efetiva proteção destes constitui o perquirimento do 
direito as vontades da sociedade a qual regula. Ademais, busca propor uma al-
ternativa para a efetiva proteção dos animais, considerando as condições atuais 
do sistema penal brasileiro.

O DIREItO COmO INStRumENtO PARA O ALCANCE DA 
RECONCILIAÇÃO E CuRA DO tRAumA COLEtIVO CAuSADO 

PELA DItADuRA NO BRASIL

DANILO SERÓDIO DE OLIVEIRA
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO
 Esta obra propõe estudar os efeitos que a Ditadura Militar vigente entre 
os anos de 1964-1985 ainda causam na sociedade e inconsciente coletivo brasilei-
ros, o impacto da Lei 6.683/79 (Lei da Anistia) e, uma vez constatadas rupturas, 
como reconciliar-nos com este passado traumático. Para isso, utilizou-se a pes-
quisa bibliográfica e o trabalho de campo (focado em constatar a existência ou 
não da noção de Direito Natural no brasileiro). Percebeu-se que (i) o Brasil possui 
seu inconsciente coletivo traumatizado pela Ditadura Militar, trauma este que se 
faz visível em passeatas por novo golpe militar e ações repressivas da polícia, etc; 
(ii) a Lei de Anistia não serviu a seu propósito devidamente; e (iii) é impossível 
reinterpretação da Lei da Anistia após seu julgamento pelo STF. Conclui-se então 
que existe necessidade de reformas legais e institucionais para que haja recon-
ciliação entre a democracia e o passado traumático, sendo o Direito o principal 
instrumento para que tal ato ocorra.

OS NOVOS RISCOS DECORRENtES DA SOCIEDADE mODERNA E O 
FutuRO DO DIREItO PENAL

EDUARDA GELÁS LOURENÇO DOS SANTOS
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
 Diante dos novos padrões culturais da sociedade moderna e o surgimento 
de novas formas de conflitos sociais decorrentes do progresso do homem no cam-
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po da ciência, tecnologia, biologia, entre outros, passa-se a indagar qual poderia ser 
a função do Direito Penal diante de tal realidade, qual seria sua utilidade e o que 
legitimaria sua aplicação aos novos conflitos de interesses que passariam a existir. 
A isso, soma-se a desconfiança atual acerca da efetividade da aplicação desse ramo 
jurídico às situações conflituosas atuais e vindouras, o que legitimaria seu empre-
go. Ainda, afim de aprimorar o Direito Penal, tornando-o mais apto a atingir suas 
funções, buscar-se-á, por meio de revisão bibliográfica na forma de análise crítica, 
verificar a hipótese de uma modificação da vertente penal, de suas “punições”. 
Assim, não se deixaria de punir, mas apenas o faria de forma diferente, havendo, 
nesse sentido, a possibilidade de diversificação das penas empregadas.

A INEFICÁCIA DAS mEDIDAS SOCIOEDuCAtIVAS E 
A VERDADEIRA RESSOCIALIZAÇÃO

ELLEN BALBO DE LIMA
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
 O presente estudo faz uma análise do funcionamento do sistema socio-
educativo, investigando causas e fatores que contribuem para a ineficácia das 
medidas socioeducativas e estudando as possibilidades de mobilização e envol-
vimento sociais. Através do método dedutivo e do estudo das teorias retributivas 
da pena, aplicáveis à pesquisa devido à atual situação do sistema, observou-se 
que a falha das medidas decorre de vários fatores, mas, sobretudo, do fato de ser 
um sistema que obedece a mesma lógica de funcionamento do sistema penal, vis-
to que ambos passam por uma verdadeira crise, em meio à qual é possível iden-
tificar uma série de semelhanças entre as penas e as medidas socioeducativas, no 
que diz respeito ao modo como são aplicadas e executadas. Entretanto, a pesquisa 
não se limita a elencar as falhas do sistema socioeducativo, mas também investiga 
o porquê de ainda aceitarmos passivamente esse tipo de situação numa sociedade 
tão evoluída em muitos aspectos como a nossa.

ADOÇÃO: AtO JuRÍDICO DE RELEVÂNCIA SOCIAL

ERIC SANTOS DO NASCIMENTO
MAYCKON AGAPIO GONÇALVES
MARCELO DORÁCIO MENDES
 O Direito Brasileiro consagra a adoção como uma das formas de colo-
cação de crianças e adolescentes em família substituta, assim como a guarda e a 
tutela. Temos que a adoção é um ato jurídico em que, após preenchidos os seus re-
quisitos legais, alguém (adotante) incluí em sua família uma pessoa (adotado) que 
comumente lhe é estranha, estabelecendo-se uma relação fictícia de parentesco 
entre eles, mas conferindo-se, desde o seu início, os mesmos direitos e deveres de 
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um filho ao adotado. A adoção firmou-se como uma importante ferramenta para 
a concretização dos direitos de crianças e adolescentes que, por dificuldades na 
convivência no seio de sua família biológica ou por se encontrarem em situação 
de abandono em entidades de acolhimento, não vislumbram a possibilidade de 
terem os direitos que lhe são inerentes devidamente efetivados, principalmente o 
direito à convivência familiar e comunitária, base para o desenvolvimento social 
e psicológico de crianças e adolescentes.

A DIGNIDADE DA PESSOA HumANA COmO mALABARISmO 
ARGumENtAtIVO NO DIREItO BRASILEIRO

FELIPE SOUZA RODRIGUES
RENATO BERNARDI
 A Constituição Federal de 1988 expõe um extenso leque de garantias e 
direitos a todo cidadão. Assegurando-lhe uma vivência digna. Alias, é sobre o 
princípio basilar constitucional da dignidade da pessoa humana que trata este 
trabalho, sobre o qual subjaz de uma carga valorativa significativa para dirimir 
conflitos que acabam por provocar a máquina judiciária. Atente-se, porém, que, 
em várias situações no direito brasileiro, ocorre a utilização indiscriminada da ex-
pressão “dignidade da pessoa humana”, esta é utilizada de maneira inconsequen-
te, como se fosse aplicável a todo e qualquer caso, independentemente de que o 
caso em que se esteja discutindo seja alheio aos seus pressupostos constitutivos. 
Embora, de fato, a utilização da dignidade da pessoa humana seja de grande valia 
para a solução de conflitos, em algumas situações evidenciamos a desnecessidade 
e falta de critério em sua utilização. Como exemplo, foi a impetração de mandado 
de segurança por uma magistrada em Minas.

HIStÓRIA DO DIREItO PENAL BRASILEIRO: AS SANÇõES PENAIS, 
SuA APLICAÇÃO E EFEtIVIDADE DO BRASIL COLÔNIA À REPÚBLICA

FERNANDA CLEMENTE ANTUNES MADUREIRA
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
 Antes do descobrimento, inexistia uniformidade nas reações penais, 
somente simples regras consuetudinárias para o mínimo convívio social, trans-
mitidas verbalmente e dominadas pelo misticismo. A história do Direito Penal 
brasileiro pode ser resumida em três principais fases: Período Colonial (Direito 
Português), Código Criminal do Império (sancionado em 1830) e Período Repu-
blicano (o Código Penal foi aprovado e publicado em 1890, remendado em 1932 e, 
em 1940, foi sancionado o novo Código, vigorando a partir de 1942). Após avan-
ços e retrocessos, chegamos à atualidade, com as polêmicas envolvendo a redu-
ção da maioridade penal, a descriminalização do porte de drogas para consumo 
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próprio e a importante discussão sobre a efetividade da aplicação das penas e o 
seu papel na prevenção de crimes e na punição daqueles que os cometem. Para 
a realização desse trabalho sucederá a análise bibliográfica e de casos concretos 
sobre o assunto abordado.

O NORmAtIVISmO E A DESPERSONALIZAÇÃO DO SOBERANO: 
O INStRumENtO KANtIANO Em HANS KELSEN

FERNANDO RODRIGUES DE ALMEIDA
OSWALDO GIACÓIA JUNIOR
 Hans Kelsen utiliza o purismo metodológico para fundamentar uma 
Teoria Geral do Estado e do Direito. Este autor entende a norma como uma 
categoria de dever-ser (sollen), posta pelo ato de vontade do legitimado que se 
manifesta pelos juízos de valor dos fenômenos, ou seja, o plano do ser (sein). O 
Direito Estadual é um conjunto de regras de conduta de natureza não metafísi-
ca, mas lógica, de imputação que imuniza a ciência jurídica das hipóteses políti-
cas e sociológicas do objeto de conhecimento jurídico, uma vez que o espaço de 
poder, os sujeitos e as instituições, são categorizadas como parte do ordenamen-
to interno – portanto, criadas por este – devendo encontrar sua validade última 
em um pressuposto hipotético de uma norma superior e anterior (Grundnorm), 
despersonalizando a Soberania Estatal e a relativizando a partir de uma ordem 
internacional de legitimidade. Será utilizado o método hipotético-dedutivo a 
partir de pesquisa bibliográfica.

ASPECtOS FORmADORES DA ARBItRAGEm COmERCIAL 
INtERNACIONAL NA IDADE mÉDIA

FILIPE MAX DE OLIVEIRA SOUZA
REYNALDO CAMPANATTI
 O presente resumo é fruto de uma parte da pesquisa em iniciação cientí-
fica intitulada “Arbitragem Comercial Internacional: uma análise histórica e sua 
inserção na cultura jurídica e empresarial brasileira” em que se tem por matéria 
o instituto da arbitragem aplicado às relações comerciais na esfera internacional. 
Nesta esteira, o escopo deste trabalho se constitui de uma análise investigativa 
no plano histórico, realizando um recorte temporal na trajetória desta espécie de 
ADR (Alternative Dispute Resolution), visando destacar sua prática no período 
medieval, cujo momento fora de especial relevância na caracterização e no de-
senvolvimento do instituto tal qual hoje concebemos. Com efeito, buscou-se exa-
minar e ponderar, de forma crítica, dados informativos a partir de levantamento 
bibliográfico em língua portuguesa, inglesa e espanhola, acentuando elementos 
políticos, econômicos e culturais que cingiam a arbitragem nesta época.
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ALIENAÇÃO PARENtAL: LEI 12.318 E O DANO mORAL À LuZ DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREItO DE FAmÍLIA

GABRIEL HENRIQUE ZANI FURLAN
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR
 O trabalho busca novas visões de um problema familiar atual chamado 
de Alienação Parental, no qual ressalta a possibilidade da imputação do dano mo-
ral nesse campo específico do Direito de Família. Sabe-se que o conceito de Alie-
nação Parental surgiu em meados de 1980 com os estudos do psiquiatra Richard 
Gardner. No Brasil, a lei 12.318/2010 definiu como o prejuízo causado ao estabe-
lecimento ou manutenção do vínculo familiar entre a criança ou adolescente para 
com um dos genitores por quem exercer algum tipo de autoridade ou vigilân-
cia sobre esses. É certo que esse problema assola muitas famílias, principalmente 
pelo grande aumento do número de divórcios ocorrido nos últimos anos. Nessa 
vereda, ressalta-se as formas descritas na lei como condutas que geram a prática 
da Alienação, assim como algumas das sanções tipificadas, fazendo liame entre 
a divergência doutrinária quanto a teoria da responsabilidade civil no Direito de 
Família e a configuração do dano moral na alienação.

O CASO “CHAmPINHA” À LuZ DO DIREItO PENAL DO INImIGO

GABRIELA GIOVANA SILVA CARDOSO
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO
 Essa pesquisa tem por finalidade analisar o caso “Champinha”, crime de 
grande repercussão nacional, visando identificar eventual manifestação do Direi-
to Penal do Inimigo nas medidas utilizadas pelo Estado contra Roberto Aparecido 
Alves Cardoso ( “O Champinha” ), o que seria vedado pelo ordenamento jurídico 
brasileiro. Do ponto de vista teórico, a pesquisa se baseia nos escritos do jurista 
Günther Jakobs e na bibliografia que analisa criticamente tal teoria.

O DIREItO DOS ANImAIS: um PROBLEmA DE DIGNIDADE?

GIOVANA BORTOLINI POKER
EDINILSON DONISETE MACHADO
 O trabalho que ora se apresenta tem como objetivo analisar criticamente 
as três correntes predominantes que buscam regulamentar a relação entre seres 
humanos e animais, sendo estas o utilitarismo, o bem-estarismo e o abolicionis-
mo, observando nelas qual o mínimo ético estabelecido como parâmetro para tra-
tar desta relação. Ademais, busca-se analisar qual ou quais correntes oferecem os 
pressupostos necessários para efetivar a proteção de direitos inerentes aos ani-
mais, e não apenas asseverar determinadas garantias para animais não humanos, 
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outorgadas de acordo com o interesse humano. Parte-se do pressuposto de que 
as correntes construídas para tratar das relações entre seres humanos e os demais 
são elaboradas a partir de graus e formas variadas de dignidade atribuída aos 
animais. Para a realização desta pesquisa, vem sendo realizada investigação bi-
bliográfica, na qual são buscados e selecionados materiais produzidos principal-
mente nas áreas de Filosofia, Ciências Sociais e Direito.

DA HERmENÊutICA AOS PRECEDENtES JuDICIAIS: LEGItImAÇÃO 
DA FORmA JuRÍDICA E O PODER DE VIOLÊNCIA SImBÓLICA

GIOVANE MORAES PORTO
NELSON FINOTTI SILVA
 A pesquisa irá analisar os elementos necessários para legitimar a forma 
jurídica. Tendo como principal referencial a arqueologia das estruturas jurisdicio-
nais do teórico Michel Foucault. Assim, este estudo examinará a legitimação, no 
Estado Democrático de Direito, por meio da hermenêutica na estrutura jurídico-
política ocidental. Busca-se demonstrar que a forma jurídica sempre se apresen-
tará como relação de dominação exercida pela prática jurídica por meio de uma 
verdade construída pelas ciências humanas. A racionalidade atribuída ao sistema 
jurídico por meio dos precedentes é uma forma de mascarar a relação de domi-
nação, por meio de discursos estratégicos, resultando em um poder de violência 
simbólico (“Gewalt”) uma vez que impõe uma ideologia. Esta pesquisa não tem 
a intenção de esgotar o tema, mas apenas instigar o debate que funcione como 
“partisano” à forma jurídica e suas consequências. A metodologia utilizada será 
de caráter hipotético-dedutivo a partir de pesquisa bibliográfica

tRANSPORtE COmO DIREItO SOCIAL

GIOVANNA ROSSETTO MAGAROTO CAYRES
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR
 A presente pesquisa propõe uma reflexão acerca da Proposta de Emenda 
a Constituição PEC(90/11), da deputada Luiza Erundina (PSB-SP), que prevê a 
inclusão do transporte no rol de direitos sociais, mudando a redação do artigo 6° 
da Constituição Federal, colocando-o no mesmo patamar dos outros onze direi-
tos, tais como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, 
previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desam-
parados. Significa, portanto, uma conquista importante, sobretudo para aqueles 
que dependem do transporte coletivo para ter acesso aos outros direitos sociais. 
O objetivo é melhorar as condições de mobilidade urbana, e evitar que os custos 
não recaiam sobre os usuários diretos desse serviço. Desta forma, assegurar o 
transporte como direito social é o primeiro passo de um longo caminho que temos 
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a percorrer, pois é necessário políticas públicas e ações governamentais efetivas 
para garantir um transporte de qualidade aos indivíduos.

EStAÇÃO CARANDIRu: umA VISÃO CRÍtICA ENtRE O 
CumPRImENtO DA PENAL REAL E O IDEAL

GISLAINE PINHEIRO
MÁRIO FURLANETO NETO
 O atual sistema prisional brasileiro enfrenta sérios problemas, dentre os 
quais super lotação. Tais imbróglios ferem os princípios constitucionais, em es-
pecial, 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 
mais de 30 anos, ainda não foi plenamente aplicada, de forma que existem diver-
gências entre o direito positivado e a realidade vivenciada pelo preso. Mediante 
revisão bibliográfica, legislativa e jurisprudencial, visando compreender aludidas 
inconsistências, emprega-se a obra literária Estação Carandiru, de Drauzio Va-
rella, 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 reveses 
para que a LEP tenha aplicabilidade e eficácia.

FLEXIBILIZAÇÃO DO POLO DE HIPOSSuFICIENtE NO 
CONtRAtO DE tRABALHO

GUILHERME DOMINGOS DE LUCA
ANTONIO CARLOS FERREIRA DO AMARAL
LAFAYETTE POZZOLI
 Analisa-se o impacto da flexibilização do polo de hipossuficiente no con-
trato de trabalho, tendo como problema se ante a defesa dos direitos fundamen-
tais sociais e desregulação anética do mercado, a flexibilização trabalhista é uma 
medida eficaz no contrato laboral visando à manutenção plena do emprego? O 
objetivo é analisar o impacto jurídico da flexibilização e especificadamente, com-
preender se a mesma ante a desregulação economia, muitas vezes desleal, viola os 
direitos fundamentais sociais, mesmo quando almeja a manutenção plena do di-
reito ao emprego. Por meio do método hipotético-dedutivo, levanta-se a hipótese 
de que a flexibilização se mostra como alternativa válida, desde que ocorra prévia 
negociação, objetivando a manutenção do pleno emprego. Como resultado, apon-
ta-se tal fenômeno como instrumento de garantia do emprego do trabalhador nos 
períodos de crise econômica, mas que deve ser aplicada desde que não afronte os 
direitos fundamentais do trabalhador.
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ALIStAmENtO mILItAR OBRIGAtÓRIO PARA muLHERES

GUILHERME FUJIWARA ARAKI
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
 O objeto de estudo do presente trabalho visa à análise da igualdade formal 
de gênero prevista na Constituição Federal, em conflito com a atual lei do serviço 
militar (lei nº 4375/64) no que diz respeito ao serviço militar obrigatório a todos 
os brasileiros, e não apenas aos de sexo masculino, percorrendo também temas 
correlatos dos direitos humanos envolvidos no assunto. É simples identificar no 
momento da análise do art. 5º, I da CF, com a lei 4375/64, que esta é inconstitucio-
nal em alguns aspectos. Além disso, há de se ressaltar a omissão dos legisladores 
poucos preocupados com o assunto para “consertar” a falha legislativa. Há do 
mesmo modo um estudo de cunho histórico, considerando-se que as mulheres de 
1964, não são as mesmas do século XXI, tratando-se de uma questão cultural.

O BRASIL DOS CONtRAStES ECONÔmICOS E OS OBJEtIVOS 
FuNDAmENtAIS DA REPÚBLICA SOB A 

ÓtICA DA CONStItuIÇÃO DE 1988

GUSTAVO PIRENETTI DOS SANTOS
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES
 A Constituição da República Federativa do Brasil é o parâmetro balizador 
de toda ordem normativa vigente no Estado brasileiro. Em seu bojo, estão abar-
cados os princípios e diretrizes fundamentais para a vida em sociedade. Neste 
passo, o art. 3° da Carta Magna delineia como objetivo fundamental da Repúbli-
ca Federativa do Brasil a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades 
sociais e regionais, promovendo o bem-estar de todos. Todavia, a realidade en-
contrada no Brasil é dessemelhante à articulada na Constituição Federal: de um 
lado, observa-se um cenário inquinado pela pobreza e marginalização, e de outro, 
um país que ganha contornos de grande potência econômica, ocupando a sétima 
posição do cenário mundial. Desta forma, este trabalho tem como objetivo princi-
pal identificar os fatores que influenciam e resultam no ostracismo constitucional 
tracejado no artigo 3º, conhecendo os dados indicativos de desigualdade.

“A QuEStÃO DA CuLPABILIDADE E DA ImPutABILIDADE NOS CASOS 
DE PESSOAS COm DOENÇAS Ou tRANStORNOS DE SOCIOPAtIAS”

HELOISA RODOLPHO GONSALES
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
 Este estudo buscará mensurar a relação entre o crime cometido por in-
divíduos portadores de doenças e patologias sociopatas e psicopatas, bem como 
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analisar como as sanções penais são aplicadas nesses casos específicos. Com isso, 
é necessário um estudo sobre a teoria do crime e da criminologia, bem como a 
pesquisa de doutrinas e jurisprudências em resposta a delitos e infrações come-
tidas por pessoas com tais tipos de transtorno. Concomitante, ocorrerá um apro-
fundamento específico nesses indivíduos no que diz respeito aos fatores ambien-
tais e socioculturais em que vivem, ampliando o estudo aos aspectos biológicos e 
genéticos, envolvendo a medicina legal. Deve-se considerar a questão da diver-
gência de linhas de aplicabilidade da pena em casos de presença de doenças psi-
copatológicas. Por fim, este trabalho buscará por meio de pesquisas, verificar os 
casos concretos, bibliográficos, constitucionais, penais e empíricos para analisar a 
prática criminosa dos indivíduos sociopatas e psicopatas.

A PRECARIEDADE DO LEGISLAtIVO BRASILEIRO 
À LuZ DA tEORIA AGAmBENIANA

JASMINE REGINE DA SILVA
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO
 O trabalho analisa a atuação do legislativo brasileiro, em especial no âm-
bito federal, visando expor as mazelas do sistema representativo e sua omissão 
referente à positivação dos direitos dos grupos vulnerados. Utiliza os principais 
conceitos apresentados nas obras “Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua” e 
“Estado de Exceção”, de Giorgio Agamben, quais sejam, os conceitos de vida nua, 
biopolítica, homo sacer, poder soberano e estado de exceção permanente. Visa de-
monstrar que a sociedade brasileira serve perfeitamente como objeto de análise a 
partir da perspectiva apresentada nas obras mencionadas e que o poder judiciário 
seria o oásis frente a precariedade exposta.

NOmEAÇÃO À AutORIA: DE mODO DE INtERVENÇÃO DE
tERCEIROS A mODO DE CORREÇÃO DO POLO PASSIVO

JOSÉ ALEXANDRE DE OLIVEIRA PIMENTEL
NELSON FINOTTI SILVA
 O estudo se dedica a análise do instituto da Nomeação à Autoria, pre-
visto no Código de Processo Civil de 1973 – Lei 5.869 de 1973 – no rol dos modos 
de intervenção de terceiros, bem como da sua não previsão no Novo Código de 
Processo Civil – Lei 13.105 de 2015. A análise visa, ao mesmo tempo, o procedi-
mento da nomeação à autoria no CPC de 1973 e o procedimento no CPC de 2015, 
com o fito de demonstrar a correta opção do legislador em retirar o instituto do 
rol dos modos de intervenção de terceiros e o passar como um modo de correção 
do polo passivo da demanda, privilegiando a economia e celeridade processual, 
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pondo fim a possibilidade do nomeado se negar a participar da lide mesmo sen-
do a parte legítima. Na condução do estudo faz-se uso da análise da legislação 
e da doutrina.

A EDuCAÇÃO JuRÍDICA: SEuS REFLEXOS NA FORmAÇÃO 
DO BACHAREL Em DIREItO NA AtuALIDADE

JÚLIO CÉSAR VILLA
TACIANA SOARES DE OLIVEIRA
RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES
 Este Trabalho tem por objetivo investigar a Educação Jurídica no Bra-
sil e seus reflexos na formação do bacharel em Direito na atualidade, buscando 
compreender o ensino do Direito e sua evolução desde a implantação dos cursos 
jurídicos no Brasil. Por meio de uma combinação de estudos relacionados à aná-
lise dos currículos, bem como de suas alterações ao longo da história, substan-
ciada pela intervenção articulada do sistema público e privado na construção de 
modelos que pudessem atender às necessidades da sociedade. Nesse estudo, foi 
percorrido um caminho que tem início na investigação sobre a criação dos pri-
meiros cursos jurídicos; as reformas ocorridas no currículo do curso do período 
Imperial até os dias atuais; análise sobre as diretrizes curriculares nacionais do 
curso de graduação em Direito, bem como os “entraves” na educação jurídica. E, 
por fim, trazer as considerações com o intuito de contribuir para a melhoria e o 
desenvolvimento da educação jurídica voltada para uma formação integral dos 
“construtores do Direito”, aptos a desempenharem um papel transformador na 
sociedade contemporânea.

A INtERFERÊNCIA mANIPuLAtIVA DA mÍDIA NO tRIBuNAL DO JuRI

KARINE SILVA CARCHEDI
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO
 Previsto no art. 5º, XXXVIII, na Constituição Federal de 1988, o Tribunal 
do Júri é um dos institutos mais importantes do Processo Penal. Isso porque per-
mite que os crimes dolosos contra a vida sejam julgados por cidadãos comuns que 
representam a sociedade, e o veredicto proferido em Plenário é soberano. No en-
tanto, no júri atuam cidadãos leigos que não conhecem termos e jargões jurídicos 
e que muitas vezes decidem pelo simples achismo. Explica-se: nos crimes contra 
a vida, a mídia sensacionaliza suas notícias a fim de atingir os sentimentos, mani-
pulando o telespectador a crer em hipóteses que muitas vezes não correspondem 
à verdade. Nesse viés, o cidadão comum, jurado, que assistiu ao noticiário ou leu 
a notícia por qualquer meio de comunicação, comparece ao Tribunal pré-julgando 
o acusado, ferindo seu direito ao devido processo legal, a presunção de sua ino-
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cência, ao “in dubio pro reo”, e à ampla defesa, não conferindo ao réu o direito ao 
julgamento justo!

A FALÊNCIA DA FuNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA NO BRASIL 
E O EXÓGENO mESOLÓGICO

KAROLINE RODRIGUES XAVIER
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO
 Trata-se de trabalho fruto de pesquisa relacionada ao estudo das teorias 
que legitimam a aplicação da pena privativa de liberdade, a respeito das quais 
pretendeu-se demonstrar suas finalidades e vertentes, a teoria penal vigente no 
ordenamento jurídico e a ineficácia de suas funções, atentando-se mais especifica-
mente ao seu viés ressocializador. O trabalho faz ainda rápida abordagem acerca 
da evolução histórica da pena e dos principais sistemas punitivos já adotados, 
para, ulteriormente dar enfoque à atual situação de descrédito dado ao sistema 
penal em face de sua improdutividade perante o criminoso e a sociedade, que não 
visualizam o adimplemento da pena aos fins à que se destina. Observa-se, parti-
cularmente, a falência da função ressocializadora da pena quanto ao exógeno me-
sológico dada a impossibilidade de (re) inserir tal indivíduo marginal e destituído 
de valores e conteúdo social. Ademais, adotou-se o método dedutivo, partindo de 
enunciados gerais para enunciados específicos.

DIREItO INtERNACIONAL E DIREItOS FuNDAmENtAIS 
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. Tomando como base a Declaração universal dos Direitos Humanos que 
possui validez universal, mas sua aplicabilidade é restrita em países do Oriente 
Médio, onde o sistema de proteção aos direitos humanos é ineficaz, em virtude 
das normas vigentes em cada país, gerando assim uma falta de direitos vigentes. 
com isso, a problemática não se resume apenas a reparação de direitos, mas à 
sua própria o preservação. Os novos desafios da Comunidade Internacional não 
encontram respostas nos tradicionais sistemas; a função meramente “reparadora” 
dos órgãos jurisdicionais internacionais não responde a questões que exigem me-
didas imediatas e eficazes para a efetiva proteção dos interesses da Comunidade. 
O objetivo foi trazer uma contribuição do Direito para esses problemas relaciona-
dos à falta de cumprimento das normas, com estudo das leis Islâmicas vigentes no 
Oriente Médio, para uma possível solução Jurisdicional.
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O tRABALHO ESCRAVO NO BRASIL CONtEmPORÂNEO

LAISSA LORRAINE SAMPAIO
ANDREA ANTICO SOARES
 O trabalho escravo no Brasil persiste em pleno século XXI, onde apresen-
ta-se sob duas vertentes, qual seja, o trabalho realizado sob condições degradantes 
e o trabalho forçado, atingindo a dignidade da pessoa humana. O governo fede-
ral, através de seus órgãos de fiscalização (MPT, MTE, Grupos Móveis e Comissão 
Pastoral da Terra) e a Policia Federal, já libertaram mais de 1.590 trabalhadores 
em condições análogas à de escravo no Brasil, mas a meta não foi plenamente 
cumprida, pois tal incidência ainda persiste em nosso país. Apesar da fiscalização 
e do combate ao trabalho análogo à de escravo, o que mais precisa ser combatido é 
a impunidade, e principalmente a reincidência pelos empregadores, embora exis-
ta a chamada “lista suja”, o trabalho escravo ainda persiste no Brasil. O presente 
trabalho focaliza o trabalho escravo rural e à condição análogo à de escravo (art. 
149 do Código Penal). Visa abordar os meios criados pelo governo federal para 
coibir tal prática nefasta, bem como as consequências físicas e psicológicas para 
o trabalhador. Objetiva discutir e definir o trabalho escravo em sua relação com 
o direito interno e no âmbito rural, pois embora seja um assunto ocorrente no 
mundo inteiro, o presente trabalho visa apenas o trabalho escravo rural contem-
porâneo.

A SOCIEDADE PRECISA CORRER O RISCO DOS HORRORES 
DE um PSICOPAtA?

LARA BIANCA STEFANO
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
 O transtorno antissocial denominado psicopatia vem sendo um dos maio-
res problemas a ser enfrentados pela sociedade, considerando que os psicopatas 
não aprendem com a punição, não sentem remorso nem culpa por causarem sofri-
mento as suas vítimas, antes, sentem prazer em seus crimes. A presente pesquisa 
tem como objetivo de que a melhor forma de proteger a sociedade dos psicopatas 
é considera-los como imputáveis, sendo totalmente responsáveis por seus atos, 
pois sabem diferenciar o certo do errado e não devem ser tratados como uma 
pessoa que apenas tem transtorno mental. Cabe ao Estado providenciar que eles 
cumpram uma pena à altura de seu transtorno psíquico, criando cadeias espe-
ciais, confinando-os em celas separadas, além de um acompanhamento psiquiá-
trico, utilizando a escala PCL-R (Psychopathy Checklist Revised) de Hobert Hare, 
avaliando o grau de periculosidade e reincidência criminal da psicopatia e com-
portamentos antissociais do indivíduo.
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DIREItO A ALImENtAÇÃO:umA ANÁLISE DAS PRINCIPAIS 
POLÍtICAS PuBLICAS NO COmBAtE A FOmE NO BRASIL

LARISSA BITENCOURT CAVALHEIRO
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO
 Com a inserção da alimentação no rol dos direitos fundamentais -Artigo 
5º da Constituição Federal- O Governo visou reafirmar que o Estado está disposto 
a ratificar a fome no país, buscando soluções e desenvolvendo políticas públicas 
no seu combate. O presente trabalho irá estudar as principais políticas públicas, 
implantadas, antes da promulgação do Direito à Alimentação, estão sendo efica-
zes no combate da redução ou erradicação da fome, se as medidas implantadas 
estão garantindo um direito que, hoje, não é mais um tabu, assim como era com 
o sexo, mas sim um “direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos 
de qualidade em quantidade suficiente” O objetivo do estudo é saber se os proje-
tos instituídos pelo Governo Federal são realmente eficazes no combate a fome, 
afinal, esta, no território Nacional, não é derivada do produtos da guerra ou aci-
dentes naturais, mas “ política e econômica”.

tERRORISmO: LACuNAS CONCEItuAIS NO 
SIStEmA INtERNACIONAL

LETÍCIA DOS SANTOS COLOMBO
SÉRGIO LUIZ CRUZ AGUILAR
 O terrorismo está cada vez mais presente nas relações internacionais, 
principalmente após o fim da Guerra Fria, quando ocorreu uma mudança na 
dinâmica de poder internacional. Sobre esse tema, a formulação das normas e 
sistemas jurídicos que regem o ambiente internacional não foram acompanha-
das na mesma velocidade que o fenômeno evoluiu. O Direito Internacional rege 
o comportamento dos Estados que atuam nos conflitos armados internacionais 
mas suas normas dependem da vontade desses Estados. Entretanto, a delimita-
ção interna e internacional da comunidade política é confrontada ao se tratar do 
terrorismo, gerando problemas jurídicos por não haver consenso conceitual sobre 
o fenômeno. Nesse sentido, baseado em fontes primárias e bibliografia especiali-
zada, o texto discute como os diferentes conceitos sobre terrorismo influenciam 
nas ações estatais e multilaterais na luta contra esse fenômeno.
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ASPECtOS POLÊmICOS DO ICmS NO COmÉRCIO ELEtRÔNICO 
À LuZ DA JuStIÇA tRIButÁRIA

LETICIA ROBERTA DA SILVA
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES
 Com o aumento da informatização em nosso país, houve também o de-
senvolvimento do Comércio Eletrônico, conhecido também como E-commerce. 
Neste passo, não há como não voltar um olhar jurídico para esse tipo de atividade, 
pois, com o crescimento do Comércio Eletrônico, deflagrou-se diversos conflitos 
e questionamentos jurídicos, sobretudo na seara tributária que, dia-a-dia, chegam 
no judiciário. Assim, este trabalho tem como objetivo identificar os aspectos polê-
micos que emergem na seara tributária, relacionado ao comércio eletrônico. Para 
melhor delineamento do objeto, o principal tributo nessa assertiva é o ICMS, pelo 
que se analisará questões como responsabilidade ativa, passiva, dentre outros en-
frentamentos. Espera-se, ao final, com base em pesquisa bibliográfica, apontar um 
norte para concretização da Justiça Tributária e Distributiva, bem como para apli-
cação dos princípios da igualdade e da capacidade contributiva na seara jurídica, 
relacionada a novos negócios seara digital.

EmBRIõES “IN VItRO” umA ANALISE A PARtIR DA RESOLuÇÃO DO 
CONSELHO FEDERAL DE mEDICINA, N.º 2.013/2013

LUANA PEREIRA LACERDA
IARA RODRIGUES DE TOLEDO
 Partindo do pressuposto de que a vida se inicia com a fecundação do 
óvulo pelo espermatozoide, independentemente de como ocorra a fusão destes 
(em laboratório ou no corpo materno), o embrião, mesmo que “in vitro”, é de-
tentor de tutela jurídica; em caso contrário, fala-se em pessoa virtual, com suas 
características genéticas. Diante do exposto, os procedimentos realizados a partir 
da técnica mencionada não possuem uma regulamentação jurídica expressa, mas 
sim uma resolução do Conselho Federal de Medicina, n.º 2.013/2013, a qual es-
tabelece algumas diretrizes e traz à tona questões problemáticas, como a dos em-
briões excedentes, que não são transferidos no procedimento da fertilização “in 
vitro” e permanecem congelados em laboratório. Assim, a presente pesquisa visa, 
com base nos métodos dedutivos, analisar bibliografias a respeito das discussões 
sobre proteção jurídica dos embriões “in vitro”, registrando a complexidade e 
importância de proteção à vida a partir dos avanços científicos.
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DIREItO INtERNACIONAL PENAL SOB A PERSPECtIVA 
KELSENIANA: REFLEXõES JuSFILOSÓFICAS SOBRE O EStADO 

CONtEmPORÂNEO DE DIREItO

LUCIANA DE ANDRADE TAJERO
OSWALDO GIACÓIA JUNIOR
 Precipuamente, a finalidade do projeto é expandir o debate acerca do 
tema por meio de reflexões jusfilosóficas sobre direito internacional penal e suas 
consequências para o Estado contemporâneo de Direito sob a perspectiva kelse-
niana. Outrossim, a presente pesquisa tem o intuito de averiguar crimes ocorridos 
contra a ordem mundial. Destarte, no que tange à soberania política do Estado-
nação aborda-se a indispensabilidade do Estado em ceder parte de sua soberania 
ao órgão internacional punitivo. Por conseguinte, as reflexões jusfilosóficas são 
alicerçadas em Hans Kelsen, do qual se pode extrair a noção de que a guerra e 
as represálias são sanções do direito internacional, uma vez que em consonância 
com o direito internacional que está em vigor, um Estado que não tenha pactuado 
em algum tratado ou acordo político a sua não entrada à guerra, pode recorrer à 
mesma contra qualquer outro Estado, por qualquer razão que considerar plausí-
vel, sem descumprir assim o direito internacional.

PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HumANA

LUCIANO SANTEL TADEU DA SILVA
MARCELO RODRIGUES DA SILVA
 O ser humano é considerado em sua existência um ser pensante em que 
se limita ao tempo e espaço e nesse pensamento é necessário analisarmos a linha 
temporal do tempo em que consiste na evolução do homem e o fortalecimento da 
sociedade e o surgimento do direito. O primeiro compilado de leis foi criado no 
antigo império babilônico, ao qual o Rei Sumério Hamurabi afirmava que recebeu 
do deus sol um código de lei ao qual trazia em seu texto como princípios como 
este: “... Para que o forte não prejudique o mais fraco, a fim de proteger as viúvas 
e os órfãos, ergui a Babilônia (...) para falar de justiça a toda a terra, para resolver 
todas as disputas e sanar todos os ferimentos, elaborei estas palavras preciosas...”. 
Iniciando assim uma nova perspectiva no cenário mundial daquela era, mas ape-
sar de ser um código tido como lei de talião olho por olho dente por dente é ne-
cessário dizer que ao defender o direito daquele que tem o seu direito subjetivo 
violado tem a proteção da pessoa e de certa forma demonstra-se a pessoa como o 
ser central do direito. No entanto ao analisarmos o princípio que é a base para o 
direito em relação ao ser humano e sua coletividade encontraremos a preocupação 
humana em relação à pessoa. A o buscarmos no decorrer da linha temporal encon-
traremos o povo que era escravo no Egito e foi liberto por intermédio de Moisés e 
levado a uma nova terra, a de Canaã, mas antes de chegar à terra de Canaã ficaram 
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dois anos acampados em torno do Monte Sinai, enquanto o seu líder Moisés rece-
bia de Deus os mandamentos ao qual tornaria depois em 613 mandamentos, ao 
qual estabeleceriam um conjunto de normas morais e de higiene pessoal. Em um 
dos seus livros chamados de Tora pelos judeus e Pentateuco pelos cristãos todos 
de autoria de Moisés que contem cinco livros, o Livro de Êxodo em seu Capitu-
lo 22 versículos, 20 aos 26 demonstravam a excelência do caráter em relação ao 
próximo que diz: “Não afligirás o estrangeiro nem o oprimirás, pois vós mesmos 
fostes estrangeiros no país do Egito”. Não afligireis a nenhuma viúva ou órfão. Se 
o afligires e ele clamar a mim escutará o seu clamor; minha ira se ascenderá e vos 
farei perecer pela espada: vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos, órfãos. 
Se emprestares dinheiro a um compatriota, ao indigente que está em teu meio, não 
agirás com ele como credor que impõe juros. Se tomares o manto do teu próximo 
em penhor, tu lhe restituirás antes do pôr-do-sol. Porque é com ele que se cobre, é a 
veste do seu corpo: em que se deitaria? “Se clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou 
compassivo”. O homem em si sempre foi à preocupação dos legisladores em todos 
os tempos. O Imperador Ciro em meados do século V em uma ousada estratégia 
militar reúne suas tropas e em assalto a noite toma o grande império babilônico 
tornando-se o grande senhor do mundo conhecido, mas, no entanto, diferente-
mente dos outros ele demonstrava tolerância aos seus subjugados. Uma de suas 
ações era a tolerância religiosa e abolição da escravatura, permitindo alguns povos 
que eram cativos voltarem a sua terra. Nessa época de Ciro os judeus puderam 
retornar para sua Canaã, depois de um período de setenta anos de cativeiro. Os 
fenícios também foram beneficiados sendo libertos do cativeiro babilônico. Ciro 
criou um código de leis que foram registradas no chamado “cilindro de Ciro”. 
Considerado o primeiro código de leis que tem em seus princípios como base os 
direitos humanos, onde ficava demonstrada a tolerância persa.

mOVImENtO FEmINIStA: EXPECtAtIVA X REALIDADE

LUIS PEDRO ALVES DE OLIVEIRA
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES
 Desde os primórdios existe diferença entre os gêneros. O homem sem-
pre ostentou a força e dominou a sociedade. Mas, ao passar do tempo e a fim de 
desvencilharem-se dos grilhões que lhes eram impingidos, as mulheres se orga-
nizaram até chegar Revolução Francesa – iniciando o movimento feminista que 
espalhou-se pelo mundo, chegando também ao Brasil, onde reside o interesse por 
esta pesquisa. Isto, pois, lideradas por Bertha Lutz, as feministas organizaram 
um movimento, sendo que em 1972 conseguiram um projeto de lei que deu às 
mulheres o direito ao Voto! Mas, 42 anos depois dessa primeira conquista como 
estão as feministas juridicamente? Se há leis que as protegem de violências, estão 
elas realmente protegidas? Será que tiveram as expectativas reconhecidas e trans-
formadas em lei? Diante destes questionamentos, este estudo visa demonstrar 
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se o ordenamento jurídico brasileiro respondeu aos direitos reivindicados pelas 
mulheres ao longo dos anos; e o fará com base na pesquisa bibliográfica.

A RENuNCIA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NA BuSCA DE umA 
mELHOR CONDIÇÃO SOCIAL

LUIZ FERNANDO CORREIA
BRUNA DA SILVA BELLÉ
MARCELO DORÁCIO MENDES
 Um tema que tem gerado grande repercussão nacional é a desaposen-
tação. Este novo instituto vem sendo aplicado em casos onde, na busca de uma 
melhor condição socioeconômica, o aposentado decide renunciar ao benefício 
para perceber outro que se adeque melhor à sua condição social. Muito se dis-
cute acerca da possibilidade do direito à renúncia pelo aposentado que, segundo 
sustenta a maioria dos doutrinadores, é plenamente possível, pois trata-se da ab-
dicação de um direito pessoal disponível, para posterior percepção de novo be-
nefício mais proveitoso. Embora não haja lei que regulamente a desaposentação, 
e consequentemente o direito de renúncia, as recentes decisões apresentam-se de 
forma compatível com a hermenêutica previdenciária, consagrando os preceitos 
fundamentais da proteção social e alcançando a norma jurídica mais adequada a 
realidade vivenciada pelo trabalhador, que, mesmo após aposentado, vê-se obri-
gado a continuar trabalhando.

AS INFLuENCIAS DA OIt SOBRE O SIStEmA JuRIDICO NACIONAL 
tRABALHIStA E PREVIDENCIARIO

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.
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AS COtAS RACIAIS NO ORDENAmENtO JuRÍDICO BRASILEIRO: 
QuEStõES CONtROVERtIDAS

MARCILEI LOPES DIAS
MELISSA CABRINI MORGATO
 A população negra,no decorrer da história do Brasil foi alvo das mais di-
versas formas de privação e restrição dos seus direitos fundamentais.A escravidão 
durou muitos anos, e nosso país foi o ultimo a aboli-la,no ano de 1988. Entretanto,a 
abolição da escravidão não foi capaz de reparar as ofensas e a dignidade da popu-
lação negra,permanecendo a discriminação racial e o preconceito.Pesquisas da OIT 
de 2003,comprovam que a situação econômica do negro é inferior a dos brancos 
e estudos do IBGE,apontam que 5% dos negros chegam ao ensino superior con-
tra 17% dos brancos. Com isso,foram criadas as Ações Afirmativas,cujo objetivo é 
estabelecer determinada porcentagem de vagas em Universidades Públicas para 
negros e indígenas,como medida de inclusão.Porem há quem diga que as cotas ra-
ciais são inconstitucionais.Críticos argumentam que as ações afirmativas deveriam 
basear-se nas classes sociais e não em raças,pois o que leva o indivíduo a ingressar 
nas Universidades,é a boa educação,e não a etnia.

O EStIGmA SOCIOCuLtuRAL DA HOmOSSEXuALIDADE NA 
SOCIEDADE BRASILEIRA E SEuS REFLEXOS NA ELABORAÇÃO DE 

AÇõES AFIRmAtIVAS PARA A mINORIA

MARCO ANTONIO TURATTI JUNIOR
FERNANDO DE BRITO ALVES
 Pela interpretação dos direitos humanos, somados aos valores consti-
tucionais dos direitos fundamentais e dos princípios da igualdade e liberdade, 
considera-se a orientação sexual de cada ser humano como uma espécie dessa 
classe de direitos. Culturalmente, no entanto, a diversidade sexual das pessoas 
também trouxe ao longo de sua história, preconceitos e marginalizações desta mi-
noria, contribuindo para uma formação intolerante da sociedade e que ainda traz 
insegurança e mantém o estigma social nos mais diversos campos de expressão 
cultural. Reconhecer a cultura de uma sociedade não deveria ser um fator distante 
do legislador nem do Direito prático. Por isso, ressalta-se a importância, de ao 
formular ações afirmativas – como, por exemplo, a institucionalização da tolerân-
cia na educação básica, a positivação de um microssistema jurídico temático ou a 
criminalização da homofobia – se leve em conta as gêneses do preconceito, para 
que a efetividade das medidas sejam mais rápidas e eficazes.
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FAmÍLIA HOmOAFEtIVA – CONQuIStAS E DESAFIOS PARA tORNAR 
EFEtIVO O RESPEItO AOS DIREItOS FuNDAmENtAIS

MARCO AURÉLIO FERREIRA FREIRE FILHO
MELISSA CABRINI MORGATO
 Não obstante a Constituição Federal de 1988 trazer como garantias prin-
cípios de igualdade, dignidade e liberdade da pessoa humana, o Estado democrá-
tico de direito brasileiro demostra uma negativa em estabelecer, por meio de leis 
e políticas públicas, ações positivas que façam imperar o respeito aos direitos dos 
homoafetivos. O preconceito, fruto de uma mentalidade patriarcal e religiosa cris-
tã predominante no país, aliado a ausência de legislação específica, demonstra-se 
outro inconveniente para homossexuais, colocando em risco sua integridade físi-
ca e moral. Com isso, faz-se necessário discutir no âmbito legislativo o combate a 
homofobia. Os costumes de uma sociedade são diretamente ligados ao contexto 
histórico, portanto, uma lei tende a mudar os conceitos e tornar a sociedade mais 
maleável ao diferente. Munido do método hermenêutico, com auxílio de doutri-
nas, legislações, jurisprudências e resoluções pretendemos demonstrar o retroces-
so que é negar os direitos de minorias.

O PROtEStO NO CumPRImENtO DE SENtENÇA DE ALImENtOS

MARIANA SAROA DE SOUZA
TAYON SOFFENER BERLANGA
 O presente trabalho tem como escopo analisar as modificações do 
Novo Código de Processo Civil, no tocante ao Protesto no cumprimento de 
sentença de alimentos. Trata-se de um tema novo, que merece ser minucio-
samente estudado, tendo em vista sua inovação no campo jurídico, tema de 
suma importância, sendo, aparentemente, um meio eficaz para o alimentante 
realizar o pagamento da obrigação imposta, ou seja, o pagamento da pensão 
alimentícia. À vista disso, o trabalho em tela tem como objetivo compreender o 
alcance, as vantagens e desvantagens do instituto do Protesto no cumprimen-
to de sentença de alimentos, entendendo sua dinâmica e eficácia. Esse estudo 
tenciona coadjuvar os aplicadores do direito na percepção do instituto, igual-
mente observando os critérios que deverão ser analisados para a efetivação do 
intuito inicial. Para se chegar ao resultado esperado, adotou-se o método de 
investigação dedutivo, valendo-se de comparadas bibliografias, casos práticos, 
e análises jurisprudenciais.
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O mÉtODO APAC COmO SOLuÇÃO ALtERNAtIVA PARA O 
DEFICIENtE SIStEmA PRISIONAL BRASILEIRO

MATHEUS SANCHES GARCIA
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
 Deve punir-se de forma alternativa, priorizando-se a correção do in-
divíduo. Historicamente, tem-se provado que isso não ocorre através da for-
ça, mas sim através de um trabalho que proporcione oportunidades que até 
então esse indivíduo não teve acesso, demonstrando para ele que há um ca-
minho a se seguir. Com isso, algumas alternativas ao atual sistema prisional 
e ao cumprimento da pena têm surgido. Destaca-se a Associação de Proteção 
e Assistência aos Condenados, APAC. Contudo, antes de entrar na discussão 
de um método alternativo de cumprimento da pena privativa de liberdade é 
necessário a realização de estudos sobre a pena de prisão. A pesquisa até o 
presente momento focou em alguns tópicos específicos e de importância ím-
par: uma breve passagem pela história e evolução da pena de prisão; as mais 
importantes causas que explicam o surgimento da prisão; e terminado com 
uma análise sobre os sistemas penitenciários. Já a metodologia consiste no 
método de revisão bibliográfica.

A INFLuÊNCIA DA mÍDIA NO JuRI POPuLAR

MAYARA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO
 A influência da mídia atualmente é um fato incontestável. A todo instan-
te, diversas notícias chegam ao público ditando regras e moldando e formando 
opiniões. No campo do direito penal, a mídia divulga e acompanha crimes dos 
mais diversos, dando especial atenção àqueles que chocam e que podem ser facil-
mente vendidos como matéria de grande repercussão e comoção nacional. Neste 
aspecto, a atuação midiática sensacionalista e apelativa pode influenciar decisões 
jurídicas como as do Tribunal do Júri Brasileiro. O trabalho em questão busca ava-
liar como a mídia influencia decisões deste Tribunal Popular ao noticiar de forma 
parcial crimes dolosos contra a vida, principalmente os de grande repercussão. 
Empregando-se o método dialético de abordagem, o trabalho analisa e relaciona 
o poder dos veículos midiáticos hoje e o sistema penal do Brasil, especificamente 
o poder de influência da mídia sobre decisões proferidas pelo Tribunal Popular. 
Ao final, como exemplos, há dois casos reais no Brasil.
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INOVAÇõES PREVIDENCIÁRIAS tRAZIDAS COm A VIGÊNCIA 
DA LEI N. 13.135/2015 E mEDIDA PROVISÓRIA N. 676/2015

MAYCKON AGAPIO GONÇALVES
ERIC SANTOS
MARCELO DORÁCIO MENDES
 As inovações previdenciárias aduzidas pela Lei n. 13.135/2015 e Medida 
Provisória n. 676/2015, que entrou em vigor a partir de 18/06/2015, trouxe uma 
nova formula de cálculo com a possibilidade de exclusão do fator previdenciário. 
Incentivando aos que atingiram o tempo de contribuição de 30 anos para mulher 
e 35 para homens, mas que não atingiram com a soma da idade, o número de 85 
anos para mulheres e 95 anos para homens, a continuarem trabalhando para não 
terem seus benefícios da aposentaria reduzido, com a incidência do fator previ-
denciário. Traz ainda, as mudanças para se ter acesso ao benefício da pensão por 
morte e auxilio doença. Contudo, estas mudanças trarão grande impacto econô-
mico aos cofres previdenciários, haja vista que estes contribuintes e dependentes 
só terão seus benefícios quando implementarem os novos requisitos, e, no caso 
da pensão por morte, o tempo que o dependente irá receber será proporcional a 
expectativa de sobrevida do beneficiário.

DuPLA mAtERNIDADE Ou PAtERNIDADE: A utILIZAÇÃO DE 
tÉCNICAS DE REPRODuÇÃO HumANA ASSIStIDA NA FORmAÇÃO 

DA FAmÍLIA HOmOAFEtIVA

MELRIAN FERREIRA DA SILVA SIMÕES
VALÉRIA AURELINA DA SILVA LEITE
VICTOR FERREIRA SIMÕES
IARA RODRIGUES DE TOLEDO
 Mudanças comportamentais ocorridas na sociedade, através dos séculos, 
refletem-se na formação dos novos núcleos familiares na contemporaneidade. 
Entre estes novos arranjos encontra-se a família homoafetiva, onde dois pais ou 
duas mães através da adoção ou da utilização de técnicas de reprodução humana 
assistida formam uma nova família junto aos filhos afetivos ou biológicos. A ado-
ção por casais homoafetivos, infelizmente, enfrenta grande resistência dos setores 
mais conservadores da sociedade, o que leva estes casais a optarem pelas técnicas 
de reprodução humana oferecidas por clínicas especializadas. Casais homoafeti-
vos formado por duas mulheres optam pelo ROPA (Recepção de Óvulo da Par-
ceira), enquanto os homens, para realizarem o sonho de serem pais utilizam-se 
da barriga solidária. O presente trabalho visa demonstrar, como os avanços no 
campo da reprodução humana, estão mais acessíveis e são utilizados por casais 
que desejam formar uma família. 
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A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR NA RELAÇÃO DE 
CONSumO QuANtO AO VICIO E DEFEItO DE PRODutO E SERVIÇOS

MILENA GILIO DA SILVA
DANIELA FERREIRA DIAS BATISTA
 Com essa pesquisa se pretende demonstrar o objetivo do Código de 
Defesa do Consumidor, que é equilibrar as relações jurídicas de consumo, 
bem como a proteção do consumidor, parte vulnerável da relação, principal-
mente quanto à saúde e segurança, as responsabilidades dos fornecedores, 
sejam eles gênero ou espécie, quanto aos vícios e defeitos dos produtos e ser-
viços e a necessidade de disponibilizar no mercado de consumo produtos que 
atendem as necessidades dos consumidores e excedem as suas expectativas. 
Para a consecução da presente pesquisa, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, 
constituída de material já publicado como artigos científicos e legislação per-
tinente. Assim como, o método dedutivo, partindo-se de princípios certos e 
reconhecidos como verdadeiros de modo a estabelecer relações com uma se-
gunda proposição para, a partir de raciocínio lógico, chegar à verdade daqui-
lo que propõe. E, ademais, o método analítico, envolvendo estudo e avaliação 
profunda de informações disponíveis.

O PSICOPAtA E A LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA: 
COmO IDENtIFICAR ESSES INDIVÍDuOS NA 

SOCIEDADE E PuNI-LOS

NATÁLIA MURATA
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
 A pesquisa tem a proposta de buscar novos meios para uma punição vi-
ável e ressocializadora, não há no ordenamento jurídico brasileiro um tratamento 
eficaz no tocante ao psicopatas, não há estrutura e profissionais capacitados para 
atender o respectivo caso. Encontramos em nossa legislação atual a medida de 
segurança que é um bom meio, mas que precisa ser ajustado a nossa realidade 
atual. A pena privativa de liberdade é sim um meio de proteger a sociedade, mas 
simplesmente “joga-los” ao encarceramento não resolve a questão; já que a con-
duta por eles praticada é bem diferente de quem roubou, sequestrou, etc. condu-
tas díspares devem ser tratadas de outra forma, a parte psíquica deles precisa ser 
tratada mais afinco.Assim, a ressocialização plena fica cada vez mais distante de 
ser alcançada devido a todos esses fatores de tratamentos que não se adequam.
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PEDOFILIA COmO CRImE E SEuS ASPECtOS NO DIREItO PENAL

NAYARA ROMANOSKI VALENCIANO
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
 Com a pesquisa se pretende explorar o tema pedofilia a partir de uma 
abordagem histórica e como esse crime vem sendo tratado no universo jurídi-
co brasileiro, adentrando a responsabilidade penal do pedófilo e da tipificação 
do crime nos dispositivos do nosso Código Penal e do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, iniciando com a conceituação do termo e como esse termo se tornou 
aplicável para conceituar uma parafilia no âmbito psicológico e um termo para 
um conceito criminológico de abuso sexual infantil no âmbito jurídico. Pretende-
se também analisar o confronto na justiça Brasileira dos crimes envolvendo abuso 
sexual infantil com a questão da inimputabilidade penal, subtendida por muitos 
doutrinadores que exploram o artigo 26 do Código Penal, adentrando até que 
ponto esse dispositivo pode ser aplicado, e até que ponto essa parafilia tira o dis-
cernimento do sujeito pedófilo.

A POSSIBILIDADE DA PENA DE mORtE NO BRASIL

NICOLLE GRIMALDI TURRISSI VAZ
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS
 Para iniciar uma discussão sobre pena de morte, antes devemos entender, 
ao menos conhecer um pouco melhor, os direitos do homem. Para entendê-los 
melhor fiz uma reflexão à luz do livro “A Era dos Direitos” de Norberto Bobbio. 
A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão foi criada em 26 
de Agosto de 1789 e é apenas o início de um longo processo, pois é mais que um 
sistema doutrinário, mas é menos que um sistema jurídico. Observando o curso 
da história, pode-se depreender que o debate sobre a abolição (ou não) da pena de 
morte mal começou. Já no Brasil, a pena de morte foi abolida para crimes comuns 
em 1988 [de acordo com ao artigo 5º Inciso XLVII da Constituição Federal: - não 
haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 
84, XIX].O Código Penal Militar poderá condenar um combatente por infrações 
como traição, covardia ou incitar a desobediência militar, o Presidente da Repú-
blica deve aprovar a execução, que ocorre por fuzilamento.

A APLICAÇÃO DAS SANÇõES DE ImPROBIDADE ADmINIStRAtIVA 
AOS AGENtES POLÍtICOS À LuZ DA CONStItuIÇÃO FEDERAL

RAFAEL AUGUSTO DEMICO CAMARGO
EDINILSON DONISETE MACHADO
 Inicia-se uma problemática quando se analisa a aplicação das sanções 
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impostas pela Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92) aos agentes 
políticos, eis que tais agentes detêm uma legislação própria para suas respon-
sabilizações, de modo que as sanções impostas devem passar por uma análise 
profunda na Constituição Federal, com o fim de que as legislações alcancem um 
equilíbrio em suas aplicações, garantindo-se direitos e adequando-se o sistema ao 
texto constitucional. As aplicabilidades das legislações mencionadas dependem 
sumariamente de uma análise de o que e quem são os agentes políticos. Por fim, 
a pesquisa que será desenvolvida encontra-se limitada ao estudo do conceito de 
agentes políticos e suas especificidades, aplicabilidade das sanções de improbida-
de administrativa em harmonia com as legislações específicas de responsabilida-
de, atendendo aos ditames da Constituição Federal de 1988.

“CIDADANIA E AS mINORIAS SEXuAIS”

RAFAEL SALATINI
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO
 O trabalho apresenta uma análise do tema da cidadania relacionado ao 
tema das minorias sexuais. Apresentam-se as três principais razões históricas 
para a discriminação sexual: (a) discriminação religiosa, ou consideração como 
“pecado”, (b) discriminação criminal, ou consideração como “crime”, e (c) discri-
minação médica, ou consideração como “doença”. Consideram-se igualmente os 
avanços em termos civis, políticos e sociais.

tRÁFICO INtERNACIONAL DE CRIANÇAS: umA VIOLAÇÃO 
AOS DIREItOS HumANOS

RAFAELA RABELO DAUN
VIVIANNE RIGOLDI
 O presente trabalho tem como objetivo abordar o Tráfico internacional 
de crianças, que é uma violação aos Direitos Humanos, dando ênfase no trabalho 
infantil. E foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica. O tráfico de 
pessoas é um comércio vil e desumano, é uma forma de escravidão moderna. Esta 
prática criminosa, tem como finalidade: exploração sexual, tráfico de órgãos, o ca-
samento, a adoção, a mendicância, qualquer outra atividade ilícita , e trabalho que 
coloque em perigo a saúde ou a vida da criança. A situação da criança no mundo 
contemporâneo, as desigualdades sociais, e a pobreza são os motivos que a expõe 
à criminalidade e ao tráfico. De modo que os direitos humanos traçados na legis-
lação nacional e internacional de proteção da criança em vigor tenham força para 
serem efetivados e concretizados na realidade social sempre que necessário.
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DIREItO À SAÚDE: ANÁLISE DA ASSIStÊNCIA mIStA BRASILEIRA

RICARDO CHINELLI GALERA
RENATO BERNARDI
 Este trabalho tem por objeto o estudo da assistência mista à saúde no 
Brasil. Pretende-se apresentar uma possível solução para as deficiências pre-
sentes nas prestações de serviços de saúde brasileira, seguindo a lógica imposta 
pela Constituição Federal. Demonstra-se que ações públicas e privadas, quando 
conjuntas e coordenadas, tendem a produzir uma relação jurídica mais justa e 
efetiva, sempre tendo como norte a preservação do bem maior, a vida. A pes-
quisa foi efetuada por meio da aplicação dos métodos dedutivo e comparativo. 
Concluiu-se que, apesar de o sistema público de saúde brasileiro ser considerado 
um dos melhores da atualidade em termos de planejamento teórico, na prática, 
carece de efetividade. A par disso, na seara privada, as empresas fornecedoras 
de planos de saúde ao invés de seguirem os princípios e requisitos impostos ao 
serviço público, buscam incessantemente o lucro, sem qualquer preocupação 
com as necessidades de seus clientes.

HOmOAFEtIVIDADE,HOmOSSEXuALISmO E tutELA JuRIDICA

SAULO SANTOS
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA
 Partindo se de uma reflexão, sobre ponto de vista histórico, a cerca dos 
conceitos de homossexualidade e homofetividade, disguindo os, pretende se 
com esta pesquisa caminhar no decorrer da história buscando tais conceitos, 
acompanhando a tutela juridica no brasil para este instituto sociológico.Justi-
ficativa: O amor humano, o afeto. Se esse valor dignidade humana não tives-
se visto dado um “start” percebido que a sexualidade dentro do conceito de 
sexualidade é dignidade. Por isso a justificativa dentro dos direitos humanos.
(considerar o valor dignindade humana, observando que a condição da homoa-
fetividade tambem atinge o valor da dignidade humana). A pessoa que não tem 
a sua liberdade de amar quem ela quiser no contexto da afetividade, não estou 
falando de promiscuidade, promiscuidade não é amor, estou falando de afeto, 
a pessoa que se vê humilhada por preconceito, não tendo o sentimento dela 
respeitado, isso atinge a dignidade humana.
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DO PRINCIPIO DA AutODEtERmINAÇÃO DOS POVOS COmO 
GARANtIDOR DA PRESERVAÇÃO DA CuLtuRA DOS POVOS : 
O CASO DA mutILAÇÃO DE ÓRGÃOS GENItAIS FEmININOS 

Em tRIBOS AFRICANAS

SORAIA MARTINS PEREIRA SANCHES
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA
 O presente estudo trata-se de uma pesquisa sócio cultural com escopo 
mais amplo sobre “O princípio da autodeterminação dos povos como garantidor 
da preservação da cultura dos povos” e a colisão desse princípio fundamental com 
o princípio da Dignidade Humana. Como fica a dignidade humana? Referenciais 
históricos desde a época das primeiras civilizações proporcionam conhecer a his-
tória de certos povos, egípcios e caldeus, desde cerca de 3200 anos ac. onde 150 ge-
rações de homens se separam do começo dos Tempos Históricos (Weiler, 1964 p. 
14). Pode-se observar uma evolução do homem primitivo até a humanidade atual, 
sua formação cultural, hábitos e segundo entendimento de Johann Samuel König, 
o homem age sobre o ambiente (1942, p. 55). Destaca-se que desde as primeiras 
civilizações o homem transforma o ambiente em que vive diferente dos animais 
que se adaptam ao meio ambiente. Já Ratzel leciona “o solo rege os destinos dos 
povos com uma cega brutalidade” (1882).

A POSItIVAÇÃO E EFEtIVAÇÃO DA GARANtIAS INtERNACIONAIS 
DE DIREItO À PAZ

STELA MONTEIRO SPOLAOR
VIVIANNE RIGOLDI
 O presente estudo aborda bibliograficamente o Direito à Paz. Dentre as 
dimensões de direitos fundamentais, o Direito à Paz é entendido como terceira di-
mensão, visto que se trata de um direito coletivo e difuso. Foi assim considerado 
pelo precursor Karel Vazak, sendo seguido por diversos doutrinadores. No orde-
namento jurídico nacional, a Paz está prevista na Constituição Federal Brasileira 
em seu artigo 4º, VI, bem como em Tratados Internacionais assinados pelo Brasil, 
e como tal, deve ser dotada da mesma força e amplitude que os demais princí-
pios idealizados por nossa Carta Magna. Diante da eminente necessidade de se 
falar em Paz na sociedade atual, a presente pesquisa tem como objetivo analisar a 
fundamentalidade de tal direito e abordar diferentes doutrinas, como a do jurista 
Paulo Bonavides que defende o Direito à Paz como a quinta dimensão de direitos 
fundamentais, conferindo a ele uma dimensão só sua, com o intuito de trazê-lo 
para o centro das discussões acadêmicas.
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A INVIABILIDADE DO ARmAZENAmENtO DE CÉLuLAS-tRONCO Em 
BANCOS PRIVADOS Em CONtRAPONtO AOS PRINCÍPIOS 

DO CÓDIGO DO CONSumIDOR

SYLVIA DE SERRO AZUL RIBAS LOSASSO
MELISSA CABRINI MORGATO
 O presente trabalho propõe um questionamento através de uma expo-
sição de dados e informações sobre a viabilidade do armazenamento de célu-
las-tronco provenientes do sangue do cordão umbilical e placentário em bancos 
privados, prestadores de serviço contratados pelo consumidor, e sua possível uti-
lização por seus doadores em tratamentos terapêuticos futuros. Dada à complexi-
dade do assunto e do acompanhamento das inovações na área da medicina, ainda 
existe muita desinformação sobre o tema. Os bancos privados de criopreservação 
estão presentes no Brasil há doze anos, no entanto, somente em 2013, a ANVISA, 
órgão regulador responsável, emitiu uma cartilha informativa prestando escla-
recimentos ao consumidor. Portanto, os usuários destes serviços foram privados 
de um dos princípios norteadores de nosso Código de Defesa do Consumidor, o 
de acesso à informação, enquanto idealizavam um “seguro biológico” para seus 
filhos. Trata-se de uma pesquisa de análise comparativa de dados com a aplicação 
do método hermenêutico para melhor entendimento dos aspectos relacionados á 
reparação de danos no âmbito civil e do consumidor.

A LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSuS A INCItAÇÃO E A APOLOGIA À 
PRÁtICA DE CRImES NA INtERNEt

TAINARA COLOMBO SIMÃO DA SILVA
MÁRIO FURLANETO NETO
 Temática recorrente e atual, a liberdade de expressão tem se apresentado 
no mundo cibernético como centro de debates acerca de seus limites, nos quais as 
fronteiras entre a exposição de opinião e a prática de crimes corriqueiramente têm 
sido invadidas. Analisam-se, neste contexto, a Incitação ao crime e a Apologia 
de crime ou criminoso, condutas tipificadas no Código Penal Brasileiro que vêm 
ganhando força no ciberespaço. Tem por pretensão este trabalho os estudos que 
visem estabelecer as margens entre a liberdade de expressão e a verdadeira prá-
tica dos ilícitos penais em comendo por meio da Internet. Uma vez delimitados 
os espaços, a efetiva reprimenda jurídica poderá ser desenvolvida, com o escopo 
de fundamentação para eventual processo e sanção penal. Os subsídios meto-
dológicos à perquirição de resultados da pesquisa em epígrafe são os métodos 
hipotético-dedutivo e a dialética, bem como os procedimentos de origem técnica 
como os meios bibliográficos, jurisprudenciais e documentais.
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EutANÁSIA, ORtOtANÁSIA, SuICÍDIO ASSIStIDO 
E O DIREItO À mORtE

TAMIRES VAZ DE CARVALHO
MELISSA CABRINI MORGATO
 O presente trabalho tem por objetivo analisar de forma mais aprofundada 
os métodos de abreviação da vida, como: a eutanásia e suas modalidades, a orto-
tanásia e o suicídio assistido, bem como os procedimentos contrários à eutanásia 
que visam o prolongamento e não abreviamento da vida. Analisaremos também a 
origem e a evolução histórica da eutanásia, sua dimensão ética, filosófica e religio-
sa. Por fim, apreciaremos os prós e os contras a respeito de cada procedimento e a 
forma com que o ordenamento jurídico lidava com esse assunto na antiguidade e 
como ele é tratado atualmente.

A EVOLuÇÃO DA SOBERANIA NO muNDO AtuAL

TATIELE SABES DE MATOS GOVEIA
CARLOS RICARDO FRACASSO
 Meu trabalho tem como foco estudar a relativização da soberania. Para al-
guns autores como: Chiarelli, Roy Friede, Finkelstein, Ives Granda da Silva Mar-
tins, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Celso Ribeiro Bastos, Paupério e Brucculeri 
entre outros, entendem que o conceito de soberania trazido por Jean Bodin deve 
ser revisto. Portanto destaco a importância da soberania para os Estados, não po-
dendo ser violada, ou revisada de forma subjetiva para uma mecanização e uni-
ficação das decisões que englobam outros países (economicamente) mais fraco, 
evitando-o que estes fiquem a mercê de países (economicamente) e com poder 
aquisitivo maior, fazendo-o que não se perca a democratização de alguns paí-
ses consequentemente regredindo historicamente, voltando ao um sistema mo-
nárquico, bem como descobrir o verdadeiro conceito de soberania na atualidade, 
diante dos interesses supranacionais, como os direitos humanos e ambientais.

SEGuRIDADE SOCIAL À LuZ DO AuXÍLIO DOENÇA PARENtAL

TIAGO CRUZ ANTONIO
MARCELO RODRIGUES DA SILVA
 Indubitavelmente, as famílias vêm se degradando, e um dos fatores são as 
doenças como a drogadição aonde famílias inteiras se destroem “ na ponta de um 
cachimbo”, o alcoolismo, e o constante aumento de câncer, principalmente entre 
crianças, como tantas outras situações de risco. Posto isto há doutrinadores que 
defendem o AUXILIO DOENÇA PARENTAL, que visa um auxilio do Estado atra-
vés da Previdência para aqueles membros familiares que cuidam exclusivamente 
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do ente adoentado e assim não tem condições de exercer uma função contributi-
va, esse beneficio viria como uma forma de minimizar a dissolução das famílias e 
tentar trazer um pequeno alento para o constante combate pela sobrevivência. O 
tema proposto para este trabalho encontra-se articulado com as questões relativas 
à Propriedade de Seguridade Social em espécie ao Auxílio Doença Parental, tal 
tema não positivado em nosso ordenamento jurídico, assunto que tanto tem preo-
cupada as famílias que buscam continuar sendo base da sociedade.

A CASSAÇÃO DA APOSENtADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
FRENtE AO AtuAL REGImE PREVIDENCIÁRIO

VANESSA PEREIRA MENEZES
MARCELO RODRIGUES DA SILVA
 A temática relacionada à cassação da aposentadoria do servidor público 
possui discussões amplas na sociedade brasileira, havendo divergência na dou-
trina especializada, e nos julgados dos tribunais e as cortes superiores, referente 
à legalidade e constitucionalidade da cassação de aposentadoria. A cassação de 
aposentadoria é pena disciplinar prevista nos Estatutos dos Servidores Públicos, 
a qual impõe uma sanção ao inativo que comprovadamente tenha cometido, no 
exercício de suas atividades, uma falta grave punível com demissão ao ativo, art. 
134 da Lei Federal nº 8.112/90. Sendo assim, o tema proposto relaciona-se com as 
questões referentes ao regime disciplinar a que são sujeitados os servidores públi-
cos; os deveres, proibições, responsabilidades que decorrem de seus cargos e as 
penalidades disciplinares aplicáveis em caso de infrações por eles cometidas. A 
pesquisa será desenvolvida empregando o procedimento de natureza qualitativa, 
utilizando-se a pesquisa bibliográfica-documental.

DO RACISmO COmO CAtEGORIA SOCIOLÓGICA

YURI LUIS TEDESCO AGUILAR
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA
 Vale destacar, já no início deste resumo, que o presente estudo trata-se 
de um tópico de uma pesquisa mais abrangente, cuja temática é “A questão das 
cotas raciais no serviço Público: Justiça ou Preconceito?”. Inicialmente são ana-
lisados referenciais históricos da escravidão, desde suas práticas na África até 
sua chegada ao continente americano, na descoberta do Brasil. (SOUZA, 1938). 
Observam-se condições subumanas no transporte dos negros nos navios negrei-
ros e precárias circunstâncias em que viviam e “trabalhavam” sem dignidade. 
Constata-se que mesmo com pressões externas e apoios de legislações brasileiras 
foi difícil abolir a escravidão, porém é bem observado por Hasenbalg (1979) que 
as discriminações estavam apenas começando. São analisadas as divergências dos 
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conceitos de raça e etnia à luz da sociologia, bem como esses preceitos se desen-
volveram na sociedade. Constata-se que raça é um fator sociocultural e não um 
conceito biológico, assim como observa Guimarães (1999, p. 23).

Educação

A NOÇÃO GREGA DE PAtHOS COmO CRÍtICA À 
PAtOLOGIZAÇÃO NA EDuCAÇÃO

BARREIRO, M. F.
CARVALHO, A. B
CARVALHO, A. B
 Este trabalho tem como hipótese principal resgatar o conceito de pathos 
(paixões) de Aristóteles, que remete atualmente às noções de passional e patolo-
gia. A partir do referencial da filosofia grega, sobretudo em Aristóteles, é possível 
conceber um sujeito que sofre, mas que não tenha necessariamente sua possibi-
lidade de crescimento delimitada em torno da cura de uma suposta doença ou 
anormalidade. Será investigado também como as paixões atualmente são enten-
didas na sala de aula, tendo em vista que é cada vez mais comum os educadores 
encaminharem os alunos para serem medicalizados precocemente. Nesse sentido, 
vemos que o conceito grego de pathos sofreu uma mutação de sentindo que alude 
ao patológico, pois o campo da ética e da educação passou a se configurar como 
um problema de saúde. Por fim, se objetivará com este estudo, criar ressonâncias 
no âmbito da formação de práticas pedagógicas que propiciem ao educador a 
reflexão sobre pathos e o processo de patologização na sala na aula.

GERENCIALISmO NA GEStÃO PÚBLICA EDuCACIONAL

EDER ZINETTI PEDROSO
JULIANO MOTA PARENTE
 O presente trabalho tem como objetivo analisar as consequências da utili-
zação de modelos de gestão privados nas escolas públicas municipais de Marília 
- SP. A pesquisa procura evidenciar ideias gerencialistas na educação pública do 
Brasil e quais as transformações que este sistema pode trazer para o âmbito edu-
cacional, analisando a influência das políticas educacionais em nível nacional e na 
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administração da educação no município de Marília. De acordo com os autores 
pesquisados, (BALL, 2005, PARENTE, 2012), os modelos de gestão baseados na 
ideologia gerencialista na gestão pública educacional têm como objetivo a pro-
dutividade, aproximando-se dos modelos de gestão utilizados na administração 
privada. Através de investigação bibliográfica e posteriormente na coleta de da-
dos da pesquisa de campo, procuraremos evidenciar as ideias gerencialistas na 
educação pública do Brasil e quais transformações que este sistema pode trazer 
para o âmbito educacional local.

FEIRA DE CIÊNCIAS DA NAtuREZA: um CAmINHO 
PARA RE-SIGNIFICAR A APRENDIZAGEm

VALDIR FRANCISCHETTI JÚNIOR
IEDA FRANCISCHETTI
 Em pequeno município, a escola estadual configurou-se em cenário de 
descompromisso que culminou numa avaliação de risco pelo Sistema de Avalia-
ção de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. A gestão escolar promoveu 
por três meses reuniões com a comunidade, docentes e estudantes a fim de se 
re-significar o valor da educação e do caminho do aprender. Resgatou-se a apren-
dizagem por projetos enquanto promotora de escuta, participação e integração. 
Os projetos resultaram na Feira de Ciências da Natureza, sua apresentação para 
a comunidade e discussão com os estudantes acerca das dificuldades, limitações 
e contribuições deste trabalho. Houve intensa participação dos estudantes e do-
centes em todas as fases dos projetos assim como contribuição de familiares. Este 
trabalho proporcionou maior vínculo estudante-docente-escola-comunidade, me-
lhora no clima escolar, queda significativa do absenteísmo tanto estudantil quan-
to de docentes assim como a aceitação de novas possibilidades pedagógicas.

O PAPEL DO PROFESSOR NA IDENtIFICAÇÃO DO 
ABuSO SEXuAL INFANtIL

VIVIANE BOACNIN YONEDA SPONCHIADO
CRISTINA PERES CARDOSO
RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES
 Em vista do contato diário com seus alunos, os professores são provavel-
mente os profissionais que possuem acesso aos primeiros sinais de que a criança 
esteja sofrendo algum tipo de crime sexual. Os alunos podem demonstrar eventu-
ais sinais ou sintomas através de mudanças de comportamento e no rendimento 
escolar, em seus desenhos ou nos relacionamentos com outros colegas. Um olhar 
atento por parte do professor pode evitar uma violência iminente ou reduzir os 
danos de algum crime recém ocorrido. Objetiva-se demonstrar que, caso os pro-

175



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

fessores recebam a capacitação necessária para identificar tais indícios, podem 
denunciar por meio dos canais legais, o que daria início a uma investigação mais 
rápida e possivelmente mais eficaz, tirando as vítimas da situação de risco em 
menor tempo. Trata-se de pesquisa teórica, com ampla revisão bibliográfica sobre 
o objeto abordado, utilizando-se o método dedutivo.

A DESmIStIFICAÇÃO DA CASA-ABRIGO: 
SERIA ELA NECESSÁRIA?

VIVIANE BOACNIN YONEDA SPONCHIADO
MARIELA RIBEIRO NUNES CARDOSO
RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES
 Este trabalho trata da importância da casa-abrigo para as mulheres víti-
mas de violência doméstica e familiar. Muitos municípios oferecem o serviço da 
casa-abrigo, em local sigiloso, onde a mulher vítima de violência pode se instalar, 
a fim de se manter protegida. No entanto, embora possam permanecer nos abri-
gos por períodos longos, as mulheres não desejam viver isoladas de seus demais 
familiares e amigos, sobrevivendo escondidas e com medo. Objetiva-se demons-
trar que, o investimento municipal em uma casa-abrigo poderia ser melhor di-
recionado para políticas públicas que proporcionassem à mulher as condições 
de refazer sua vida, principalmente quanto à educação, com o oferecimento de 
cursos profissionalizantes, capazes de romper com a dependência econômica que 
ainda subjuga muitas mulheres aos seus maridos, tornando-as assim autossufi-
cientes e capazes de sustentar seus filhos. Trata-se de pesquisa teórica e revisão 
bibliográfica sobre o objeto abordado, utilizando-se o método dedutivo.
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Engenharia de Produção

EStRutuRAÇÃO DO SIStEmA DE GEStAO DE SEGuRANÇA 
DOS ALImENtOS NA BuSCA DA CERtIFICAÇÃO FSSC22000

ADELIE SOARES
FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS
 Há um intenso movimento em busca da qualidade é notado nas organiza-
ções que buscam produzir produtos de qualidade, não como estratégica de dife-
renciação no mercado, mas como condição de preexistência. Há várias normas de 
segurança dos alimentos que evoluíram com o intuito de aumentar a segurança 
dos alimentos. A Iniciativa Global para a Segurança de Alimentos (GFSI) aprovou 
uma nova norma de segurança de alimentos, a FSSC 22000. Esta norma contem 
os elementos de segurança de alimentos existentes em outras normas, ela é a mais 
abrangente para os sistemas de gestão de segurança de alimentos para todos en-
volvidos na fabricação de bens alimentícios. Devido ao fato de ser baseada na ISO 
22000:2005 e na PAS 220:2008, a nova norma se integra sem descontinuidade aos 
demais sistemas de gestão da qualidade, tais como ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 
18001, fazendo dela uma parte integral da habilidade das organizações fabrican-
tes de alimentos de melhorar a qualidade e garantir a segurança.

PROPOStA VISANDO mELHORIA COm FOCO NOS DESPERDICIOS: 
um EStuDO DE LAYOut E QuALIDADE Em umA 

EmPRESA DE PEQuENO PORtE

ADRIANO GARCIA DE ROSSI ORTIZ
EDSON DETREGIACHI FILHO
 O presente trabalho pretende identificar possíveis desperdícios em uma 
linha produtiva e propor métodos de melhoria por meio das ferramentas da en-
genharia de produção. O objetivo geral do trabalho é apresentar um estudo de 
layout no setor de produção de uma indústria de pequeno porte, propondo ade-
quações no local, junto da busca pela maior qualidade. Os objetivos específicos 
são: Identificar atividades que agregam ou não valor, identificar desperdícios, 
propor um novo layout e propor ferramentas da qualidade. A justificativa dessa 
proposta de trabalho é propiciar melhores resultados pela maior produtividade, 
confiabilidade e competitividade das empresas. A metodologia utilizada será o 
estudo de caso, fundamentado teoricamente por uma revisão bibliográfica sobre 
o tema. Através da proposta, os resultados esperados seriam a redução ou eli-
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minação de movimentações, gerando mais produtividade, assim como melhor 
controle de qualidade.

REDuÇÃO DE tEmPO DE tROCAS DE FERRAmENtAS Em 
mÁQuINA INJEtORA-SOPRADORA DE um EStÁGIO, PARA 

ImPLANtAÇÃO DO SIStEmA LEAN

ALEX MARIANO DA SILVA
FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS
 O objetivo geral do trabalho é deixar a produção da empresa estudada 
fabricar com contra pedidos, reduzir o seu lead time para apenas uma semana, 
ter velocidade e flexibilidade, capacidade de grande diversidade de produção e 
trabalhar com tamanho de lotes variados. O objetivo específico é a implantação 
da metodologia de Troca Rápida de Ferramentas (TRF) ou SMED, para redução 
dos tempos de setups em máquinas injetora-sopradora de PET com estiramento, 
em até 35% á 55% para que a empresa tenha sucesso na implantação do sistema 
Lean. A principal justificativa é que a empresa estudada tem grande variedade de 
produtos, totalizando mais de 2000 mil itens diferentes e com a possibilidade de 
fabricá-los em apenas 16 máquinas. A Metodologia é Pesquisa Ação, pois o exe-
cutor do trabalho está envolvido diretamente na implantação real do TRF na em-
presa estudada. Implantando o TRF será possível amenizar ou resolver todos os 
problemas, criar metas desafiadoras para reduzir o tempo e padronizar trocas.

AS APLICAÇõES DOS POLÍmEROS NA mECÂNICA

ALINE BATISTA CONRADO
RODRIGO FABIANO RAVAZI
 Os polímeros são materiais muito utilizados por apresentar uma grande 
variedade de tipos, por suas propriedades, características, processos e aplicações. 
Este, que permite a substituição de materiais como: metais, cerâmica e madei-
ra. Sua evolução abrange-se em varias áreas, automobilísticas, esportes, médicas, 
utilidades domésticas e na mecânica a ser abordada. Atualmente seus benefícios 
estão sendo descobertos em elementos de máquinas, trazendo inúmeras vanta-
gens aos processos de fabricação. Este trabalho tem, por objetivo aprofundar uma 
pesquisa mais apurada sobre esses materiais, suas vantagens e possíveis inova-
ções. Abordaremos os locais de aplicação dos polímeros, sua composição e seus 
processos de fabricação, tal como a possibilidade de um barateamento de custo. 
Partindo um pouco para o estudo de materiais já desenvolvidos, aprofundar na 
discussão do tempo de vida desses produtos, suas propriedades mecânicas forne-
cidas pelo material polimérico, suas vantagens e suas atualidades.
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GEStÃO DA QuALIDADE: O CONtROLE DE QuALIDADE 
NO PROCESSO PRODutIVO

AMANDA DURAN LOPES
DANI MARCELO NONATO MARQUES
 O controle de qualidade é um conceito abrangente, que integra todos os 
setores da fábrica, seja de forma direta ou indireta, afim de, garantir e melhorar a 
qualidade do produto final. Neste trabalho, iremos ampliar o conceito de controle 
de qualidade aplicado no processo produtivo. OBJETIVO O objetivo do trabalho 
é com base na teoria de diversos autores, abranger mais sobre o tema e confron-
tando suas ideias. JUSTIFICATIVA A qualidade é um elemento importante na 
composição de um produto e para o cliente será um fator que possibilitará a sua 
fidelidade com o produto. A Gestão da Qualidade garante por meio de melhorias 
no processo, o aumento da eficiência, produtividade, para obter um produto com 
“ausência de defeitos”. E para isso, uma importante etapa para que a qualidade 
seja assegurada é fazendo o controle da qualidade no processo produtivo. METO-
DOLOGIA A metodologia utilizada neste estudo será a revisão bibliográfica, com 
base em publicações de alguns autores sobre o tema.

A DESCONtINuIDADE DE PRODutOS – ImPACtOS E DESAFIOS 
DEStE PROCESSO PARA umA EmPRESA mEtAL mECÂNICA 

DA REGIÃO

ANELISE GONZALES LOBO
RODRIGO FABIANO RAVAZI
 A descontinuidade do produto é marcada pelo momento em que o pro-
duto não apresenta mais vantagens e relevância do ponto de vista econômico 
ou estratégico. Esta é uma problemática enfrentada até mesmo pelas grandes or-
ganizações. Este processo possui muitas atividades importantes que devem ser 
consideradas e colocadas em prática. No entanto, percebe-se em algumas empre-
sas da região uma deficiência em planejar e praticar esta fase com as regras e 
diretrizes instituídas. Logo, pretende-se demonstrar com este trabalho que o bom 
planejamento da mesma é essencial para as empresas brasileiras, pois não seguir 
um modelo de acompanhamento e descontinuidade do produto pode acarretar 
em elevadas perdas às empresas. Portanto, o objetivo deste trabalho é estudar, 
entender e avaliar a sistemática de descontinuidade de produtos praticada pelas 
empresas, através de pesquisa bibliográfica e estudo de caso em uma empresa 
metal mecânica da região, propondo melhorias no processo atual.
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CONtROLE DE CARuNCHO BESOuRO-DO-FumO LASIODERmA 
SERRICORNE Em INDÚStRIA ALImENtÍCIA

CARLA REJANE PESTANA DA SILVA
HELBER FREITAS DE OLIVEIRA
 A fábrica utiliza farinha de trigo e outras matérias prima que favorece a 
reprodução do Besouro-do-fumo Lasioderma serricorne, onde o índice desta espé-
cie na indústria é alto. O controle químico na indústria é controle de curto prazo, 
pois o caruncho fica alojado nas embalagens, caixas e na própria matéria prima, 
onde o inseticida não atinge. Na busca de controle eficiente, foram posicionadas as 
armadilhas luminosas de forma estratégica com refil de placa adesiva e adicionado 
feromonio com duas pastilhas uma função sexual e outro alimento para desalojar 
os carunchos machos de dentro das máquinas, matéria prima e outros locais para 
captura nas armadilhas. O trabalho foi realizado em uma fábrica de biscoito de 
grande porte Multinacional. Foi observado o controle durante três meses, reduzin-
do o índice da presença de Lasioderma serricorne em nível controle.

mELHORAR A PERFORmANCE DE umA LINHA DE PRODuÇÃO 
utILIZANDO A FERRAmENtA tPm

CRISTIAN JUNIOR ALVES DE SOUZA
EDSON DETREGIACHI FILHO
 Antes tratada como fator de custos adicionais e com pouca visibilidade 
para as empresas, a manutenção aos poucos foi sendo aperfeiçoada e ganhando a 
sua devida importância, hoje é considerada uma função estratégica no ambiente 
industrial. E a Manutenção Produtiva Total com seu conjunto de atividades de 
manutenção que visam melhorar a desempenho e a produtividade dos equipa-
mentos têm conquistado muitos adeptos. Este trabalho tem como objetivo propor 
a utilização da ferramenta TPM para eliminação das perdas por meio da redução 
de quebras dos equipamentos tornando este confiável e assim aumentando a per-
formance do equipamento. Buscar o aperfeiçoamento da estrutura empresarial 
e dos equipamentos, desenvolver as pessoas gerando autonomia a elas, aperfei-
çoando os meios de produção e serviços, buscando a eliminação continua das 
perdas e desta forma alcançar a tão almejada produtividade.

REDuÇÃO DO tEmPO DE SEtuP DE umA LINHA DE PRODuÇÃO

DOUGLAS CERON MARIUCIO
ANTONIO JOSÉ POLETTO
 Em um mercado competitivo é necessário que as indústrias estejam cada 
vez mais preparadas para novos desafios, portanto é necessário estar sempre ino-
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vando os métodos de trabalho. Desta forma as ferramentas e métodos que bus-
cam a eliminação dos desperdícios gerados nos processo são importantes, pois, 
permite maior flexibilidade, migração de grandes lotes para pequenos lotes de 
produção, com ganhos consideráveis de produção e sem a necessidade de gran-
des investimentos. Para atingir estes objetivos uma ferramenta utilizada pelas in-
dústrias é o SMED.Este trabalho tem como objetivo geral a redução do tempo de 
troca (setup) de uma indústria alimentícia de produção de biscoitos secos e doces, 
permitindo maior flexibilidade e maior produtividade. A demanda deste trabalho 
nasceu do estudo realizado na empresa em 2014, demonstrando que a linha de 
produção não estava atingindo a sua capacidade produtiva devido ao elevado 
tempo de troca de produto. 

EStuDO DE VIABILIDADE PARA ImPLANtAÇÃO DE 
CALDEIRA INDuStRIAL

ELSON SPORNRAFT JUNIOR
RODRIGO FABIANO RAVAZI
 O presente trabalho tem por finalidade elaborar um estudo de viabilida-
de de implantação de caldeira industrial em uma fábrica de alimentos, obtendo 
valores de necessidade de consumo energético e custo atual além da eficiência 
energética do processo e comparando-os com a eficiência do processo que se 
deseja implantar, calculando a viabilidade da implantação por meio do estudo 
financeiro de payback e VPL. A redução de custo com energia buscando uma 
matriz energética mais barata e eficiente, torna-se importante para a organização 
e racionaliza um recurso caro e de alta demanda no país, a energia elétrica. Para 
tanto, será feita uma extensa revisão bibliográfica das variáveis que interferem 
no processo, seguida de estudo de caso com coleta e tratamento de informações, 
esperando-se conseguir provar as vantagens de uma caldeira a gás sobre o aque-
cimento de água com o uso de resistências elétricas, por meio de valores monetá-
rios e benefícios secundários ao processo.

NANOtECNOLOGIA APLICADA Á ImPERmEABILIDADE 
NOS POLÍmEROS

FABIANA MARTINS SILVA
EDSON DETREGIACHI FILHO
 O trabalho propõe utilizar a nanotecnologia para aumentar a impermea-
bilidade de polímeros, viabilizando sua reciclagem pós uso e barateando custos 
dos processos. Para o desenvolvimento do trabalho, serão realizadas revisão bi-
bliográfica preliminar visando identificar as principais obras e produtos polimé-
ricos já existentes utilizando a nanotecnologia em sua produção. Com isso verifi-
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car a possibilidade da utilização da nanotecnologia como forma de trazer maior 
impermeabilidade para alguns tipos de polímeros porém com uma facilidade na 
reciclagem. Leitura de artigos, livros e principais obras encontradas, discussão 
entre alunos e professor, apresentação em Semana da Engenharia de Produção do 
UNIVEM. Espera-se que a impermeabilidade dos polímeros possa ser aumentada 
para que, por exemplo, as garrafas PET possam aumentar o prazo de validade 
(shelf life) de refrigerantes entre outros exemplos. Achar soluções técnicas que 
além de aumentar a impermeabilidade ainda facilitem a reciclagem.

COmO mELHORAR A PRODutIVIDADE Em umA 
EmPRESA DE RECICLAGEm

FÁBIO CARDIN MARANHO
DANILO CORRÊA SILVA
 O objetivo desta pesquisa é demonstrar como uma unidade recicladora 
deve gerir os resíduos gerados dentro de seus setores produtivos e em terceiros, 
e além de tratar esses resíduos, obter lucratividade com a reciclagem de resíduo 
plásticos e destinação e revenda de outros resíduos sólidos.Segundo informações 
do site do ministério do meio ambiente (acesso em 01/03/2015) a lei nº 12.305/10, 
que institui a política nacional de resíduos sólidos (PNRS) está atualizada e con-
templa instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao país na 
solução dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes 
das atividades e destinos dos resíduos sólidos. O objetivo desta lei é prevenir e a 
reduzir a geração de resíduos, tendo como objetivo a prática de sustentabilidade 
e ferramentas para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resí-
duos, sejam eles com possibilidades de e aproveitamento ou não.

ANÁLISE PARA APLICAÇÃO DE BOAS PRÁtICAS Em 
GERENCIAmENtO DE PROJEtOS Em INDÚStRIA mEtALÚRGICA 

COm PRODuÇÃO CuStOmIZADA

FABRÍCIO MARTINS RESENDE
FABIO MARCIANO ZAFRA
 O trabalho aborda boas práticas de gerenciamento para obter melhores 
resultados em projetos de uma indústria metalúrgica, com produção customi-
zada, responsável por fornecer produtos a consórcios que promovem grandes 
projetos no país. O objetivo geral é apresentar uma análise à utilização de boas 
práticas, com proposta para aperfeiçoar o controle e o planejamento dos projetos 
através do gerenciamento dos escopos. Em específico: analisar o método atual; 
identificar os pontos fortes e fracos; e sugerir melhorias. A metodologia objetiva a 
proposta de soluções com aplicabilidade prática, que possam ser mensuradas de 
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modo qualitativo. Quanto aos objetivos, a pesquisa exploratória aliada ao estudo 
de caso, proporciona uma análise bibliográfica ao problema abordado. Espera-se 
obter a demonstração do grau de aplicação dos métodos propostos.

mELHORIA DE PROCESSOS INDuStRIAIS: utILIZAÇÃO DA 
FERRAmENtA OEE COmO DIAGNÓStICO PARA EVOLuÇÃO 

DOS ÍNDICES DE PRODutIVIDADE INDuStRIAL

FERNANDO TADEU DA SILVA DOS SANTOS
RODRIGO FABIANO RAVAZI
 O presente trabalho apresenta a OEE - “Overall Equipament 
Effectiveness”,como ferramenta para diagnóstico das ineficiências dos processos 
produtivos para que então sejam aplicadas ações que objetivam a melhoria dos 
índices de produtividade através da implementação de ferramentas da qualida-
de. A motivação para desenvolvimento do tema se faz pelo fato de que as organi-
zações de um modo geral estarem inseridas em um ambiente altamente compe-
titivo e para se manterem sustentáveis em seus negócios é fundamental que seus 
processos sejam altamente eficientes de forma a maximizar a utilização de seus 
recursos produtivos, tendo por consequência o aumento da produtividade e di-
minuição dos custos de produção, fatores estes primordiais para a manutenção da 
competitividade. Desta forma, através de pesquisa científica que norteia o tema e 
a realização de um estudo de caso, objetiva-se identificar os “gapes” produtivos e 
propor soluções que resultem na evolução dos indicadores de produtividade.

A EStRAtÉGIA DO PLANEJAmENtO DE VENDAS E OPERAÇõES E SuA 
ImPORtÂNCIA PRÁtICA PARA AS EmPRESAS

HIROITO DAVID PADOVAN
GERALDO CESAR MENEGHELLO
 O processo de Planejamento de Vendas e Operações (PVO) é uma solução 
estratégica para o problema de desbalanceamento entre a demanda e a oferta nas 
organizações, focalizando a integração entre os objetivos estratégicos e as decisões 
táticas e operacionais do planejamento empresarial, assim como o alinhamento 
entre as diferentes áreas da organização. Para a realização do trabalho foram utili-
zadas as seguintes metodologias: pesquisa exploratória, pesquisa descritiva, pes-
quisa explicativa e estudo de caso para apresentar cases sobre o tema. O trabalho 
aborda conceito, história, implantação, execução, benefícios e dificuldades sobre 
o PVO. Com a conclusão do presente trabalho, espera-se apresentar de maneira 
clara e objetiva o potencial da aplicação prática do processo de Planejamento de 
Vendas e Operações para as organizações, demonstrando com cases reais os re-
sultados e melhorias obtidos com a implantação do S&OP.
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mODELO PARA CONtROLE DE CuStOS Em umA REtÍFICA

JÉSSICA CRISTINA PORFÍRIO FARIA
DANILO CORRÊA SILVA
 Quantificar custos é essencial para as organizações para administrar me-
lhor os seus recursos. É necessário ter um bom planejamento para a formação do 
preço de venda, pois esse aspecto depende também do que os concorrentes e o 
mercado praticam. As empresas de usinagem e retífica têm processos típicos da 
indústria, porém podem ser consideradas prestadoras de serviços. Essa caracte-
rística dificulta os controles de custos e formação de preço dessas empresas, que 
muitas vezes não possuem um controle eficaz de custos. O objetivo desse trabalho 
é criar um modelo de Controle de Custos e Formação de Preço para uma micro-
empresa. Como objetivos específicos podem ser destacados:identificar os custos 
envolvidos nas atividades da empresa; elaborar um controle de custos; e elaborar 
um sistema para Formação de Preço para os serviços a serem executados. As eta-
pas metodológicas desse estudo envolvem um levantamento bibliográfico e um 
estudo de caso em uma microempresa que atua na retificação de motores.

mAPEAmENDO DE FLuXO DE VALOR Em umA 
EmPRESA ALImENtÍCIA

JONATAS MORENO MORINI
DANI MARCELO NONATO MARQUES
 Este trabalho tem como objetivo analisar e propor melhorias no fluxo pro-
dutivo em uma empresa alimentícia por meio da aplicação dos conceitos embasados 
no Sistema Toyota de Produção, bem como suas ferramentas, em específico o MFV 
(Mapeamento de Fluxo de Valor), possibilitando a identificação dos desperdícios e 
oportunidades de melhoria. Por meio de um estudo de caso, coletou-se dados refe-
rentes ao processo em análise e percebeu-se uma série de atividades com oportuni-
dades a serem otimizadas, uma vez realizado o mapa do estado atual, a percepção 
e avaliação destas etapas que agregam e não agregam valor. Os resultados obtidos 
neste trabalho, evidenciaram a importância de ferramentas de produção enxuta nas 
organizações, como modo para a redução de custos ao longo do fluxo produtivo.

EFICIÊNCIA NA PRODuÇÃO DAS LINHAS DE BISCOItOS RECHEADOS

JOSÉ MISAEL MARQUES PARACELOS
FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS
 Dentro do contexto da busca por processos eficientes, encontram-se vá-
rias estratégias que visam aumentar a produtividade. Este trabalho apresenta 
estudo realizado no processo produtivo de biscoitos recheados, nas fases de re-
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cheamento e empacotamento. O objetivo é encontrar os principais problemas ou 
fontes de variabilidade no processo, que leva a aparição de defeitos, retalhos e 
varreduras. No desenvolvimento deste estudo foram utilizadas as principais fer-
ramentas de análises de processo, sendo uma delas a Seis sigma. A metodologia 
de investigação que se utilizou foi do tipo exploratório, quantitativo, descritivo, 
tomando como exemplo uma linha de produção de biscoitos da empresa X. Na 
etapa final, consistiu 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, apresentando propostas relacionadas aos resul-
tados obtidos, a fim de levantar possíveis planos de ação.

REDuÇÃO DE FALHAS Em EQuIPAmENtOS INDuStRIAIS A PARtIR 
DA mANutENÇÃO CENtRADA Em CONFIABILIDADE: EStuDO DE 

CASO Em um FABRICANtE DE mAQuINAS AGRICOLAS

KAIQUE FOGAÇA DE MORAES
FABIO MARCIANO ZAFRA
 A pesquisa e estudo de caso estão relacionados ao tema gestão da manu-
tenção baseado em Confiabilidade, especificamente no desenvolvimento de um 
modelo de trabalho orientado e adaptado para redução e prevenção de falhas em 
equipamentos industriais, através da aplicação de ferramentas de Engenharia de 
Manutenção. Esta pesquisa justifica-se devido à necessidade de abordagem do 
numero de falhas e tempo de indisponibilidade de equipamentos críticos ao pro-
cesso de fabricação, através destes levantamentos, será possível a verificação das 
condições atuais, determinação de possíveis soluções e quais as necessidades de 
aprimoramentos e melhorias nos equipamentos envolvidos.

“PRODutIVIDADE NAS PEQuENAS E mÉDIAS EmPRESAS: EStuDO DE 
CASO Em umA INDÚStRIA ALImENtÍCIA”

KÁSSIO VINICIUS BARRO MARTINS
DANILO CORRÊA SILVA
 O ano de 2015 se apresenta bastante incerto e desafiador quando o assun-
to é economia. A deterioração dos indicadores econômicos e a já anunciada retra-
ção do produto interno bruto (PIB) provocam dúvidas no empresariado brasilei-
ro. Esse cenário atinge desde grandes empresas e multinacionais até os pequenos 
empreendedores. No caso dos últimos, a queda na oferta de financiamentos e a 
alta taxa de juros podem levar muitos a manterem suas ideias apenas no papel. 
Outros podem “quebrar”, prejudicando sensivelmente a empregabilidade da po-
pulação e a inovação. Quando comparadas à produtividade das indústrias em pa-
íses desenvolvidos, percebe-se a deficiência das empresas brasileiras, significando 
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perda de mercado a nível nacional e mundial. O objetivo geral desse trabalho é 
analisar de forma abrangente a produtividade nas pequenas e medias empresas 
brasileiras, destacando através de um estudo de caso que, mesmo com baixos 
investimentos é possível aumentar a produtividade.

A ImPORtÂNCIA DA GEStÃO DA DEmANDA PARA O 
PLANEJAmENtO DE COmPRAS – EStuDO DE CASO Em umA 

DIStRIBuIDORA DE PRODutOS VEtERINÁRIOS

KATIA APARECIDA DUARTE DE ANDRADE
GERALDO CESAR MENEGHELLO
 Gerenciar a demanda consiste em analisar o histórico de vendas, as infor-
mações do mercado e preferências dos clientes de uma empresa para que possa 
realizar uma previsão de vendas. Após o processamento desses dados, juntamen-
te com o planejamento de compras, pode-se garantir um estoque para atender aos 
pedidos de clientes no momento, local e quantidade desejados, desta forma, au-
mentando a satisfação do cliente com a empresa por não faltar produtos em seus 
pedidos. Para realizar o trabalho foi utilizado a revisão bibliográfica e o estudo de 
caso em uma empresa distribuidora da cidade de Marília/SP. O trabalho aborda 
a gestão da demanda, os sistemas de gestão da demanda e o planejamento de 
compras. Ao final do trabalho espera-se mostrar como a aplicabilidade da gestão 
da demanda juntamente com o planejamento de compras pode trazer vantagens 
competitividades para a empresa em relação a seus concorrentes.

utILIZAÇÃO DO SLP PARA mELHORIA DE LAYOut Em umA 
mEtALÚRGICA DE PEQuENO PORtE

LAIANE LOURDES CUER DA ROCHA
FÁBIO PIOLA NAVARRO
 O presente estudo de caso fará uma abordagem do arranjo físico especifi-
camente no processo de fabricação de carretilha. A empresa analisada é uma meta-
lúrgica de pequeno porte localizada na região de Marília-SP fornecendo produtos 
para matadouros e frigoríficos. Após realizar observações do processo produtivo, 
medições de máquinas e equipamentos bem como entrevista com os colaborado-
res percebeu-se uma deficiência no planejamento de layout, ocasionando movi-
mentação desnecessária de materiais. Com base nesse contexto pretende-se propor 
uma elaboração de um novo layout por meio do método SLP (Planejamento Siste-
mático do Arranjo Físco) proposto por Muther(1978). Essa proposta visa otimizar 
a produtividade e minimizar a movimentação de materiais, diminuindo as perdas 
produtivas. SLP busca sistematizar conhecimentos e ferramentas disponíveis para 
o planejamento de arranjos físicos que visem maior eficiência Lee (1998). 

186



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

ANÁLISE PREDItIVA COmO FERRAmENtA DE OtImIZAÇÃO

LAÍS SILMAN
FÁBIO PIOLA NAVARRO
 Nas indústrias a otimização e corte de custos é sempre um dos princi-
pais objetivos, neste sentido através de um sistema que interage com hardware e 
software propomos a busca de informações relevantes para serem captadas por 
sensores para o auxilio na tomada de decisão. É neste contexto que o presente 
trabalho pretende atuar, buscando tecnologias acessíveis às indústrias, propondo 
soluções baseadas em ferramentas pertinentes ao cenário industrial econômico, 
para que desta maneira auxilie na economia das organizações.

APLICAÇÃO DO 5S NA GEStÃO DE EStOQuE Em umA LOJA
DE mAtERIAIS DE CONStRuÇÃO

LAURA CAROLINA SILVA SOARES
RODRIGO FABIANO RAVAZI
 Atualmente, as empresas devem ter diferenciais para que se destaquem 
dentre as outras. O estudo da gestão de estoque em empresas de pequeno por-
te, tem um papel muito importante estrategicamente, pois sabendo o quanto há 
disponível em seu estoque, existe uma vantagem para competir a partir dos seus 
próprios recursos, visando na sua lucratividade e nos valores que agregarão ao 
seu negócio. Com o aumento da competitividade, algumas empresas estão inves-
tindo em diversas tecnologias avançadas, porém estão esquecendo-se dos fatores 
primordiais, que são essenciais no cotidiano de qualquer cidadão. Assim, o estu-
do de caso no presente trabalho vem mostrar o quão importante é a implantação 
dos programas de qualidade na gestão de estoque, em empresas de materiais de 
construção, que tem como objetivo saber o quanto deve guardar e o quanto deve 
comprar. Com isso, o principal plano estratégico foi utilizar a metodologia 5S, 
visando buscar redução de custos e melhoria contínua.

mÉtODO AuXILIAR PARA ESCOLHA DE tERmOPLÁStICOS. 
EStuDO DE CASO DE PEÇAS Em PRODuÇÃO E APLICAÇÃO PARA 

PRODutOS NOVOS

LEANDRO OLIVEIRA BARROS
RODRIGO FABIANO RAVAZI
 A forma como as empresas escolhem um material plástico para um pro-
duto novo nem sempre é eficaz. Elas utilizam como meio de escolha: catálogos, 
opiniões de fornecedores, método de tentativas e erros, históricos de produtos 
similares já produzidos, opinião de colegas experientes, material plástico que a 
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máquina da empresa trabalha ou até mesmo por suas próprias experiências. O 
trabalho tem por objetivo propor um método simples que oriente na escolha de 
materiais termoplásticos em produtos novos e verificação da correta utilização 
desses materiais em produtos em produção. Essa escolha será baseada nas prin-
cipais funções que se deseja para o produto e nas propriedades dos materiais 
plásticos, onde, através de referências bibliográficas, serão avaliados os dez ter-
moplásticos mais utilizados pelas indústrias. Esse método visa atingir empresas 
de pequeno porte, que fabricam produtos simples e não têm recursos disponíveis 
para utilizar softwares caros que selecionam o material mais adequado.

ImPORtÂNCIA DA APLICAÇÃO DE SOFtWARE DE SImuLAÇÃO NO 
PROCESSO DE INJEÇÃO DE PLÁStICOS

LETICIA AKEMI PIRES DOS SANTOS
RODRIGO FABIANO RAVAZI
 A crescente demanda por produtos de materiais plásticos que atendam 
às exigências de diversos setores econômicos e a necessidade das empresas em 
reduzir custos e melhorar a qualidade de seus produtos faz com que estas bus-
quem meios para garantir sua competitividade no mercado. Os recursos tecnoló-
gicos aparecem como importante aliado das empresas para alcançar tal objetivo. 
A proposta deste trabalho é demonstrar a importância da utilização da simula-
ção computacional na fase de desenvolvimento de produto de forma a prever 
possíveis defeitos e, com isso, evitar maiores custos. A metodologia utilizada é a 
pesquisa exploratória e bibliográfica, e estudo de caso confrontando um produto 
disponível no mercado com a sua versão virtual desenvolvida no software de 
simulação para identificar as aproximações e os distanciamentos entre eles. Com 
este trabalho é esperado que a comparação demonstre a importância da utilização 
da ferramenta de simulação na concepção do produto injetado.

EStuDO COmPARAtIVO DE mÉtODOS QuANtItAtIVOS 
DE PREVISÃO DE DEmANDA APLICADOS À INDÚStRIA 

AutOmOBILÍStICA NO BRASIL

LUCAS LIMA DE OLIVEIRA
JUSSARA MALLIA ZACHI
 A previsão de demanda é uma das bases para a construção de uma ca-
deia de abastecimento eficiente em qualquer empresa. Com uma boa previsão é 
possível integrar os processos de produção, distribuição e gestão de estoques de 
forma a planejar, alocar e dimensionar recursos e reduzir custos desnecessários 
com decisões equivocadas. O presente trabalho visa um estudo comparativo entre 
os principais métodos quantitativos disponíveis na literatura e a aplicabilidade 
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de cada um deles, fornecendo critérios para a seleção do método que melhor se 
adapta a cada situação. Tais métodos são aplicados a um conjunto de dados rela-
tivos à produção de automóveis no Brasil, coletados a partir da Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), entidade que reúne as 
principais empresas fabricantes de veículos no país.

PLANEJAmENtO DO LAYOut DE PRODuÇÃO Em umA 
EmPRESA DE PEQuENO PORtE

LUCAS MARQUES DE ALMEIDA
EDSON DETREGIACHI FILHO
 O layout de produção de uma empresa é responsável pela melhor aloca-
ção dos centros de trabalho, para que o caminho feito pelo produto a ser produzi-
do, seja completado da maneira mais eficaz possível, mantendo um melhor fluxo 
de trabalho, economizando em custos, desperdícios e obtendo, portanto uma alta 
produtividade. O presente trabalho consiste em determinar um layout físico efi-
ciente, onde através do estudo da distância percorrida pelos matérias, seja prova-
do a melhora na agilidade da produção do produto, consequentemente obtendo 
uma maior produtividade. Com a produção organizada, observando a carência 
nos processos da empresa, é valido elaborar uma sugestão de implantação de 
meios de controle de qualidade para os produtos e processos, sendo que estes se-
rão desenvolvidos através da utilização de algumas ferramentas da qualidade. E 
ainda para fortificar as melhorias, tornando-as constantes e despertar o interesse 
na melhoria contínua, também será sugerida a implantação do sistema 5S.

mELHORIA DE PROCESSOS POR mEIO DA AutOmAÇÃO INDuStRIAL

LUCAS SEGAMARCHI TRINDADE
FÁBIO PIOLA NAVARRO
 Neste trabalho, cujo tema central é a automação industrial, busca-se iden-
tificar as vantagens de sua implantação em uma indústria. Concomitantemente, 
os impactos na economia do país e avaliar as condições atuais do parque fabril 
brasileiro e compará-lo com outros países, cujos índices de industrialização são 
mais elevados. Afim comprovar esta tese foram levantadas bibliografias que abor-
dam o assunto e mostram os possíveis ganhos pela sua implantação. Por meio de 
um estudo caso em uma empresa da região de Marília, buscou-se um processo 
que fosse comum em diversas empresas de diferentes setores e que tivesse um 
baixo índice de automação. No estudo, foram analisadas todas as entradas e saí-
das do processo e avaliadas as possíveis soluções tecnológicas disponíveis, afim 
de proporcionar ganhos por meio da automação. Por fim, propor um modelo de 
automação que não exija elevados investimentos e de fácil implantação.
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APLICAÇÃO DO FmEA NO PROCESSO PRODutIVO DO AmENDOIm

MARIANE GONÇALVES DOS SANTOS
FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS
 O presente trabalho tem o objetivo de mostrar a eficiência da aplicação 
do método FMEA para a detecção de falhas no processo produtivo do amendoim, 
com estudo de caso realizado em uma plantação localizada na cidade de Para-
guaçu Paulista, interior de São Paulo. Realizando a detecção dos modos de falha 
durante o processo produtivo, de uma forma concreta e robusta com a finalidade 
de definir as principais causas por meio da aplicação do método FMEA, que são, 
levantar as principais diretrizes de qualidade presentes; entender as práticas da 
gestão; propor soluções teóricas iniciais que otimizem as ações a serem tomadas 
que melhorem seu desempenho e produtividade. Foi adotado o FMEA devido 
ser uma das ferramentas da qualidade que antecipa falhas e também por ser a 
realidade nas empresas mais sucedidas em todo o mundo.

ImPACtOS DO CONtROLE EStAtÍStICO DE PROCESSOS NA 
QuALIDADE E PRODutIVIDADE DAS ORGANIZAÇõES

MARINA BIANCA DA SILVA
DANILO CORRÊA SILVA
 A competitividade está presente em todas as organizações, com isso, o 
aprimoramento da qualidade do produto ou serviço é essencial para que uma or-
ganização se mantenha em destaque no mercado em que atua. Embora a qualida-
de seja um conceito dependente do mercado, clientes e demais parceiros, trata-se 
de um fator que deve ser sempre melhorado. Para as indústrias, avaliar e contro-
lar o processo de produção é uma das formas de manter o produto final dentro 
de padrões de qualidade. Nesse sentido, destaca-se o papel do Engenheiro de 
Produção, que é o profissional capaz de aplicar métodos, técnicas e ferramentas 
para propiciar melhores resultados às organizações. Entre as técnicas que auxi-
liam esse profissional está o controle Estatístico do Processo (CEP), que possibilita 
um controle eficaz e em tempo real da qualidade dos produtos. Assim, o objetivo 
desse estudo é comprovar a eficácia e eficiência do CEP no controle de qualidade 
dos processos industriais. 

LOGÍStICA REVERSA

MATHEUS VANDER DE OLIVEIRA
RODRIGO FABIANO RAVAZI
 Logística reversa trata-se de um conceito de extrema relevância para 
os dias atuais, devido a importância que os governos estão tendo com relação à 
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sustentabilidade e a evidente forma de se aumentar a lucratividade. Essa técni-
ca utilizada da forma correta e bem trabalhada faz com que haja muitos ganhos 
no meio industrial. Ao produzir um produto, é papel da logística reversa fazer 
com que esse produto, ou alguma parte dele, volte ao processo de produção ou 
que tenha-se um destino adequado ao mesmo, cumprindo assim leis de susten-
tabilidade e diminuindo custos de produção. Em diversos ramos de produção é 
possível observar essa técnica a fim de maximizar o lucro das empresas. As áreas 
que possuem maior notoriedade são as indústrias de pneus e de garrafas PET. O 
objetivo principal da pesquisa é esclarecer as técnicas utilizadas para obter-se o 
maior rendimento dentro da logística reversa e direcionar para um grupo de pro-
duto buscando seus detalhes mais minuciosos.

APLICAÇõES DA ENGENHARIA REVERSA NO 
DESENVOLVImENtO DE PRODutO

MAYARA MANÇO PILLON
DANILO CORRÊA SILVA
 A Engenharia Reversa (ER) é uma técnica que permite, a partir de um 
modelo físico existente, desenvolver modelos virtuais, possibilitando alterar e 
adicionar novas partes a esse modelo, gerar e atualizar bancos de dados de proje-
tos CAD e atualizar dados sobre ferramentas existentes. O objetivo deste trabalho 
é discutir a aplicabilidade da ER no desenvolvimento de produtos, especialmente 
quando a base é um produto antigo que não possui documentação técnica atua-
lizada. Este trabalho será dividido em duas partes, a primeira consistirá na apre-
sentação e na fundamentação teórica dos conceitos ligados à ER, suas principais 
ferramentas e metodologias. A segunda apresentará uma análise da utilização 
da referida técnica na forma de estudo de caso em uma empresa. Nessa empresa 
percebe-se uma grande demanda por substituições e ajustes em ferramentas ou 
componentes de ferramentas que são muito antigos e sem documentação, tornan-
do a aplicação da ER de extrema importância.

tÉCNICAS E FERRAmENtAS DO SIStEmA tOYOtA DE PRODuÇÃO 
APLICADAS A umA INDÚStRIA DE EmBALAGENS PLÁStICAS DA 

REGIÃO DE mARÍLIA - SP

NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS
EDSON DETREGIACHI FILHO
 O Sistema Toyota de Produção, como um conjunto de técnicas e ferramen-
tas que tem como foco a qualidade total e a eliminação de desperdícios. Os pilares 
desse sistema são o Just in Time e a Autonomação. Este trabalho tem como obje-
tivo detectar as dificuldades, analisar os impactos positivos e negativos sofridos 
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pela empresa e analisar os resultados de otimização e eliminação de desperdícios 
com a nova sistemática de produção. A parte mais significativa da filosofia enxuta 
esta na eliminação de desperdícios, os quais não agregam valor à empresa. Assim, 
tal estudo justifica-se pelo fato de analisar se os objetivos da implantação foram 
alcançados. Será realizado o levantamento de artigos e autores relevantes da área 
e leitura do material seguido de coleta de dados de uma indústria de plásticos da 
região de Marília – SP. Espera-se que os objetivos deste trabalho sejam atingidos 
e que a empresa estudada obtenha sucesso na implementação do Sistema Toyota 
de Produção em seu sistema produtivo.

APLICAÇÃO DE 5S Em umA EmPRESA DE PRODutOS FItNESS

OSMAR BARQUILHA AMIRANDA FILHO
DANILO CORRÊA SILVA
 A alta competitividade do mercado exige cada vez mais empenho na re-
dução de custos e melhoria contínua da qualidade. A organização do ambiente 
de trabalho é essencial para que este seja agradável, seguro e produtivo. Falhas 
nesse aspecto podem resultar em diversas perdas de qualidade e até mesmo baixa 
motivação dos colaboradores. Uma das técnicas mais utilizadas para se melhorar 
esses aspectos é o 5S. Este trabalho aborda a implantação do 5S em uma empresa 
do ramo de produção de equipamentos fitness, com o objetivo de evidenciar de 
que forma essa ferramenta pode contribuir para organização, disciplina e limpeza 
do ambiente produtivo. Para isso, será realizado um levantamento bibliográfico e 
apresentado um estudo de caso com uma análise sistemática das fragilidades da 
situação vivenciada e dos aspectos a serem melhorados. Este trabalho representa 
o início de uma nova fase organizacional que deve ser mantida e melhorada con-
tinuamente, pois trata-se de uma mudança de cultura.

ImPLANtAÇÃO DO PROGRAmA 5S Em umA CONFECÇÃO

RAFAEL ALVES LOURENÇO
RODRIGO FABIANO RAVAZI
 O Programa 5S foi desenvolvido no Japão após a Segunda Guerra Mun-
dial e muito ajudou na reestruturação do país. Consiste numa ferramenta baseada 
em cinco etapas, denominadas sensos, que visa em síntese, uma mudança com-
portamental. Com o passar dos anos se espalhou para todo o mundo e através 
de sua originalidade se adapta em todos os tipos de indústrias, empresas e lojas. 
Com isso, uma confecção na cidade de Marília deu início à aplicação dos con-
ceitos dos cinco sensos japoneses, a fim de otimizar seu trabalho. Entre os desa-
fios da implantação, está a readequação do layout na empresa, colocação de fitas 
demarcativas e separativas dos setores, a organização de rolos de tecidos, cones 
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de linhas, fitas, embalagens, etiquetas, caixas, considerando-se as especificações, 
cores e gramaturas de cada uma. Apesar dos desafios, as respostas são muito sa-
tisfatórias em cada estágio, as mudanças visíveis, resultando um ambiente mais 
organizado e sadio para trabalhar.

ARRANJO FÍSICO

RAFAEL BARBOSA MARUI
DANI MARCELO NONATO MARQUES
 O arranjo físico é a localização física de recursos. É de grande importância 
para todas as empresas de pequeno e grande porte que estão em ambientes cada 
vez mais competitivos. Será realizado um estudo em uma empresa de veiculação 
de mídia digital conhecida como mídia out of home. O objetivo é maximizar o nú-
mero de pessoas impactadas pelas publicidades. O fator que levou a realização do 
estudo de arranjo físico dos monitores foi identificar a necessidade de estudos geo-
gráficos para o posicionamento dos monitores, e dessa forma aumentar o numero 
de pessoas impactadas por dia. A metodologia é o estudo de caso. Para embasar 
teoricamente a pesquisa, será efetuada revisão bibliográfica sobre o tema, um dos 
meios de coleta de dados será a analise dos locais visando o fluxo de pessoas. O 
estudo visa direcionar os melhores locais de posicionamento geográfico no centro 
do município para a instalação de monitores de veiculação de mídia digital.

PLANEJAmENtO DE VENDAS E OPERAÇõES: BENEFÍCIOS 
PARA EmPRESAS EXPORtADORAS BRASILEIRAS

RAFAEL GOMES DA LUZ
DANILO CORREA DA SILVA
DANILO CORRÊA SILVA
 No atual cenário brasileiro, com a moeda nacional desvalorizada, há um 
forte impulso às exportações, uma vez que os produtos nacionais tornam-se rela-
tivamente baratos. As empresas brasileiras têm explorado mercados estrangeiros 
para aumentar vendas, reduzir as ameaças do mercado interno, agregar valor 
à marca, identificar novas oportunidades, entre outros. Nesse cenário, a produ-
ção torna-se frágil e, muitas vezes, responsabilizada por não conseguir atender 
prazos e planos previstos, mas um processo produtivo possui início, meio e fim. 
Para que que todas as etapas estejam em harmonia os sistemas devem proporcio-
nar integração dos setores da empresa, de modo a permitir um melhor fluxo de 
informações, ou seja, o S&OP. Esse sistema é o elo entre as decisões gerenciais e 
as decisões de manufatura, ele traduz as necessidades financeiras em planos de 
produção. O presente estudo terá caráter bibliográfico, com revisão sistemática de 
obras publicadas.
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ALGORItmO DE CONSuLtORIA Em mELHORIAS DE PROCESSO

RAFAEL ZAVASKI SILVA
JOSÉ ANTÔNIO POLETTO FILHO
 Uma das alternativas na melhoria de processos dentro de uma em-
presa está em consultorias técnicas, realizadas por especialistas na área. Com 
treinamento e experiência no segmento e com visão holística sobre produtos 
e processos.Após a visita técnica realizada pelo consultor, este resume em um 
relatório simples o que pode ser melhorado e quais ferramentas deverão ser 
utilizados. O trabalho tem o objetivo em complementar, especificar e facilitar 
a atividade realizada pelo consultor fornecendo um algoritmo que abranja to-
das as possíveis ferramentas a serem aplicadas no ambiente operacional, em 
produtos e em processos.O algoritmo baseia-se em princípios da engenharia 
de produção, como 5s, KAIZEN, Arranjo Físico, FMEA, TPM, PDCA, e as de-
mais ferramentas disponíveis no mercado. Aplicado o algoritmo o consultor 
receberá opções lógicas, conforme atividades necessárias na Fábrica, se base-
ando em custo, tempo e performance e oferendo opções de custos previstos 
caso seja adquirido o serviço.

REDuÇÃO DE tEmPO DuRANtE A tROCA DE PRODutO utILIZANDO 
A FERRAmENtA SmED Em umA INDÚStRIA ALImENtÍCIA

RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS
DANILO CORRÊA SILVA
 Diante de um mercado cada vez mais competitivo e acirrado, fazer 
com que uma empresa se mantenha forte dentro de um determinado merca-
do é uma missão cada vez mais desafiadora. A eliminação de desperdícios e 
aumento da flexibilidade dos processos são métodos eficazes para que as em-
presas possam ter consistência em seus resultados. Uma ferramenta ampla-
mente utilizada é o SMED (Single Minute Exchange of Die), que possibilita a 
redução do tempo de setup de um equipamento ou linha de produção. Assim, 
o objetivo desse trabalho é reduzir o tempo de setup de uma linha de produ-
ção de biscoitos recheados de uma indústria alimentícia. A metodologia utili-
zada terá inicialmente caráter bibliográfico, seguida de análise documental e, 
posteriormente, um estudo de caso com a aplicação da ferramenta. Espera-se 
obter uma redução expressiva no tempo de setup dessa linha, com ganhos 
em produtividade e disponibilidade da mesma, aumentando sua capacidade 
produtiva e flexibilidade de programação.
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PAStILHA DE PELtIER

RODRIGO JUN TANAKA IAMAMOTO
JOSÉ ANTÔNIO POLETTO FILHO
 Os módulos termoelétricos, mais conhecidos como pastilhas de Peltier, 
são capazes de transferir calor para produzir um resfriamento ou aquecimen-
to. Esses módulos permitem a operação reversa, o processo reverso permite 
que os módulos funcionem como geradores de eletricidade a partir da energia 
térmica. A crescente preocupação com os recursos energéticos esgotáveis aju-
da a alavancar o desenvolvimento de novas tecnologias. Este trabalho cientí-
fico tem por objetivo estudar e analisar, por meio de pesquisa bibliográfica, 
experiências e construção de um protótipo, o potencial disponível nesta tec-
nologia nova que funciona com um conceito antigo. Será construído um pro-
tótipo de geração termoelétrica em escala reduzida. Os dados do protótipo em 
operação serão colhidos através de fotos, vídeos, termômetro infravermelho e 
multímetro. A energia obtida provavelmente será suficiente para colocar em 
funcionamento dispositivos USB.

AutOmAÇÃO E CONtROLE NO PROCESSO DE 
PRODuÇÃO DE ELAStÔmEROS

RONALDO FERNANDES MEDEIROS
JOSÉ MICHEL MONASSA
 O projeto que venho desenvolvendo junto com meu orientador Michel, 
tem a finalidade de criar um sistema de controle que através da tecnologia, possa 
utilizar componentes eletrônicos e a linguagem de programação em C, para criar 
um sistema de automação e controle que por meio de componentes eletrônicos 
possa analisar controlar as variáveis de um processo de produção de elastômeros, 
tais como: Temperaturas, tempos, Pressões e umidade. Podendo assim localizar 
onde e porque ocorreram falhas no processo, que geraram ou poderiam gerar re-
fugos dos produtos e até perda de matéria-prima. Este projeto diminuirá o índice 
de refugos, facilitará o trabalho dos técnicos e engenheiros nos processos e irá 
contribuir com o meio ambiente, pois o descarte de elastômeros pré-vulcanizados 
ou vulcanizados no meio ambiente, polui e contamina; o mesmo não pode ser 
reutilizado no processo de “cura” vulcanização.
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COmPARAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉtICA ENtRE DIFERENtES 
BIOmASSAS PARA COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉtRICA: EStuDO DE 

CASO APLICADO Em umA uSINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL

SAMANTA DE AZEVEDO TORRES
FABIO MARCIANO ZAFRA
 A proposta deste trabalho é comparar a eficiência energética da palha e 
do bagaço de cana-de-açúcar para cogeração de energia elétrica. Sua justificativa 
se dá, devido à necessidade da busca de fontes de energia alternativas. Este estu-
do de caso, comprova que existe a oportunidade de aumentar o volume da palha 
e assim, reduzir os custos com biomassa para geração de energia. O objetivo geral 
é mostrar a utilização da palha junto ao bagaço para o processo de cogeração, a 
possível redução de custos e aumento do rendimento no processo, bem como aná-
lise econômica. Possui objetivo específico, elaborar um comparativo técnico sobre 
as biomassas propostas, uma matriz comparativa do aumento de energia cogera-
da com a utilização da palha e uma análise econômica. A metodologia utilizada é 
pesquisa aplicada, de forma quantitativa, exploratória, através de estudo de caso 
e bibliografias. O resultado esperado é mostrar que pode-se utilizar a palha, para 
gerar uma energia limpa.

APLICAÇÃO DOS NANOSENSORES NA INDÚStRIA ALImENtÍCIA

TAMARA FRANCIELE MORALES DOS SANTOS
EDSON DETREGIACHI FILHO
 Como reduzir o tempo de espera por um laudo de análise laboratorial 
em uma indústria alimentícia sem deixar de manter a qualidade esperada para 
o processo? O possível uso de nanosensores permitiria aumentar a produtivi-
dade, mantendo também a salubridade dos produtos. Os objetivos deste tra-
balho são compreender os conceitos tecnológicos e particularidades envolvi-
dos no desenvolvimento dos nanosensores, relacionar os principais tipos com 
aplicabilidade na indústria; orientar possíveis aplicações usando os conceitos 
da engenharia de produção para incrementar a produtividade e qualidade do 
setor alimentício e contribuir para disseminar o conhecimento sobre a nova 
tecnologia. A metodologia empregada para o desenvolvimento do projeto será 
inicialmente a revisão bibliográfica sobre o tema, seguida de pesquisa docu-
mental sobre a legislação pertinente na indústria alimentícia.No estágio final, 
será feita pesquisa exploratória para orientar a aplicação dos nanosensores na 
indústria de alimentos.
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AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DA ImPLANtAÇÃO DE 
SIStEmA DE RECuPERAÇÃO DE EtANOL EVAPORADO NA 
FERmENtAÇÃO ALCOÓLICA Em DEStILARIA AutÔNOmA

THAISE CRISTINA HESPANHOL PARRILHA COUTINHO
FABIO MARCIANO ZAFRA
 Na fermentação em dornas abertas, há perdas de etanol por evaporação, 
que pode ser evitada com o fechamento das dornas e instalação de sistema de 
lavagem de gases para recuperar o etanol evaporado. O objetivo geral deste tra-
balho é avaliar a viabilidade financeira do projeto para recuperar o etanol evapo-
rado. Especificamente pretende-se analisar o processo atual; determinar o projeto; 
apresentar a proposta do projeto e elaborar estudo de viabilidade financeira. A 
implantação do projeto permite recuperar 0,72% do etanol evaporado, contribuin-
do para o aumento do rendimento industrial. Para levantar indicadores referentes 
ao processo, propor o projeto e avaliar a viabilidade financeira, foi realizado es-
tudo de caso de uma destilaria autônoma. O estudo de viabilidade financeira foi 
realizado para a utilização de capital próprio e para utilização de 80 % do capital 
de terceiro. Espera-se que o projeto proposto seja financeiramente viável, pois 
melhora o rendimento fermentativo.

ImPLANtAÇÃO DE um SIStEmA DE GEStÃO DA QuALIDADE 
BASEADO NOS REQuISItOS DA ISO 9001:2008 - um EStuDO DE CASO 

Em umA EmPRESA mEtAL mECÂNICA

THALITA ZANETI NEVES
FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS
 No mundo competitivo de hoje, a garantia da qualidade dos produtos 
oferecidos pelas organizações se tornou uma exigência dos clientes e fator deter-
minante de concorrência. As empresas têm buscado sistemas de gestão que ga-
rantam a qualidade de seus produtos e se adéquam a sua realidade. Este trabalho 
objetiva estruturar um sistema de gestão da qualidade baseado nos requisitos da 
ISO 9001:2008 em uma empresa metal mecânica, relatando a estratégia de implan-
tação adotada, o sistema documental proposto, as melhorias e dificuldades encon-
tradas e propondo ações futuras. A ISO 9001:2008 é uma norma referência para 
elaborar e aperfeiçoar SGQ, visando uma organização padronizada e que atenda 
os requisitos de seus clientes. Para elaborar este trabalho, realizaram-se pesquisas 
em livros, teses e artigos científicos, utilizando a metodologia de pesquisa-ação. 
Com a implantação do SGQ espera-se melhorar os pontos que impactam negati-
vamente e satisfazer as exigências de qualidade de seus clientes.
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AVALIAÇÃO DE RISCOS Em mÁQuINAS E EQuIPAmENtOS: 
EStuDO DE CASO Em umA mÁQuINA EmBALADORA DA 

INDÚStRIA ALImENtÍCIA

THIAGO HENRIQUE SOARES BORELLI
JOSÉ ANTÔNIO POLETTO FILHO
 A cada acidente de trabalho que ocorre um trabalhador sofre com as con-
sequências e sequelas que muitas vezes são irreversíveis. Grande parte destes aci-
dentes de trabalho ocorre durante a operação das máquinas e equipamentos que 
por sua vez não possuem as proteções mínimas necessárias para que o trabalho 
seja executado com segurança. Muitas vezes a ausência destas proteções ocor-
re pela falta da elaboração de uma análise de riscos conforme exige a NORMA 
REGULAMENTADORA 12 do Ministério do Trabalho e Emprego. Este trabalho 
tem por objetivo realizar uma avaliação dos riscos através de uma metodologia 
técnica reconhecida demonstrando as diretrizes necessárias para uma avaliação 
válida e eficaz. Como estudo de caso a análise será realizada em uma máquina 
embaladora do segmento alimentício.

LOGÍStICA Em tRANSPORtE RODOVIÁRIO COm REDuÇÃO DE 
CuStOS Em ECONOmIA DE COmBuStÍVEIS

VINICIUS BOCARDO
DANI MARCELO NONATO MARQUES
 O objetivo deste trabalho é apresentar com treinamento ou até mesmo 
cursos como se deve operar o caminhão, para o profissional que trabalha direta-
mente com o mesmo, ou seja o motorista, mostrar os resultados que se pode obter 
com um profissional qualificado e treinado exercendo sua profissão com maior 
responsabilidade e maior rendimento , indicar a economia conquistada com os 
bons profissionais, que pode ser na maioria das vezes surpreendentes. Mostrar 
também a situação do transporte rodoviário brasileiro condições das estradas, 
situação da frota brasileira e preços das praças de pedágio.

O DESAFIO DA REDuÇÃO DE PESO E mELHOR APROVEItAmENtO 
DOS COmPÓSItOS

VINÍCIUS SANTIAGO DE MORAIS
JOSÉ MICHEL MONASSA
 A pesquisa que está sendo realizada tem o intuito de verificar novas pos-
sibilidades de uso dos materiais compósitos (mais direcionado à fibra de vidro), 
já que este é um produto bastante versátil, de fácil processamento e custo rela-
tivamente baixo. Durante o curso da pesquisa também foi adicionado um novo 
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objetivo: Tentativa de reutilização de resíduos (rebarbas) no processo. O método 
para pesquisa também seria experimental, que além da literatura, utilizará alguns 
testes comparativos entre materiais virgens e materiais com sobras do processo.

LEAN 6 SIGmA - RESOLuÇÃO DE PROBLEmAS

VITOR JOSÉ CIRINO LUDUWIG
RODRIGO FABIANO RAVAZI
 Seis Sigma é um conjunto de práticas originalmente desenvolvidas pela 
Motorola, para melhorar sistematicamente os processos, visando a eliminação de 
defeitos. Lean Manufacturing, traduzível como manufatura enxuta, foi desenvol-
vida pelo executivo da Toyota, Taiichi Ohno, como uma filosofia de gestão foca-
da na redução dos sete tipos de desperdícios (superprodução, tempo de espera, 
transporte, excesso de processamento, inventário, movimentos e defeitos). Lean 
Seis Sigma tem como finalidade, aplicar os conceitos do programa Seis Sigma 
(meios de identificação, medição e análise do problema) integrando-os aos princí-
pios do Lean Manufacturing (técnicas e procedimentos aplicados para a redução 
de desperdícios na produção). Os meios pelos quais iremos estudar e implemen-
tar à pesquisa serão, os conhecimentos teóricos por meio de artigos postados na 
internet e uma busca em empresas da região que adotaram à este processo de 
melhoria e que apresentaram resultados.

ANALISE DE ImPLEmENtAÇÃO DE ALGumAS FERRAmENtAS E 
tÉCNICAS DO SIStEmA tOYOtA DE PRODuÇÃO Em umA 

INDÚStRIA DA REGIÃO DE mARÍLIA/SP

WILLIAM YOSHIO TOBARA
VÂNIA ÉRICA HERRERA
 No mundo atual globalizado as empresas procuram ter mais eficiências 
em seus processo de produção para obter o melhor resultado. Tudo isso era muito 
diferente na época do sistema artesanal e do sistema fordista. No processo artesa-
nal o próprio artesão era responsável pela fabricação do produto, desde a matéria 
prima, processo de fabricação e até a venda do produto. Já, no Sistema Fordista de 
Produção, a produção manual deu lugar à produção em massa, utilizando-se de 
maquinas mais eficientes, assim reduzindo drasticamente o custo e melhorando 
a qualidade, proporcionando uma grande agilidade na produção e produzindo 
produtos mais baratos ao contrário do sistema artesanal. O sistema Toyota de 
produção foi criado por Eiji Toyoda e Taiichi Ohno. Esse sistema tem como o ob-
jetivo a qualidade máxima, custo mínimo e menor lead time, por meio da redução 
de todo e qualquer desperdícios, conhecido no Japão como MUDA. O sistema 
Toyota de produção é sustentado por dois pilares o JIT e JIDOKA.
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ANÁLISE DE GEStÃO DE OBRAS COm FOCO NA PREStAÇÃO 
DE SERVIÇOS INDuStRIAIS

WLADIMIR LIBRAIS
FABIO MARCIANO ZAFRA
 O objetivo deste trabalho é uma análise sistemática da gestão das obras, 
melhor controle e planejamento das atividades, maximização de resultados em 
relação as horas aplicadas, melhor captação das informações no início dos proje-
tos, visando uma redução de custos e de desperdícios. Como objetivo específico o 
mesmo terá como finalidade a análise do processo atual da empresa, estudos de 
práticas do projeto e apresentação de uma proposta para a gestão de projetos. A 
realização deste trabalho, visa a melhoria do sistema de gestão de informações da 
empresa, a qual com o processo atual, faz com que ocorram gastos desnecessários 
em algumas de suas etapas no decorrer das atividades. Após a aplicação deste es-
tudo, pretendemos um melhor controle das informações no início de cada projeto 
a qual tem por finalidade uma melhor gestão de tempo e dos gastos com as obras.

Filosofia e Ética

FELICIDADE E VERDADE Em SANtO AGOStINHO

AFONSO CELSO SCARIN
ORION FERREIRA LIMA
 Neste trabalho propomos apresentar o conceito de felicidade em Agos-
tinho. Em sua obra intitulada A Vida Feliz, o filósofo afirma que a felicidade é 
um bem universal que todos desejam e buscam. Sendo a alma a parte mais nobre 
do ser humano, pois é a única capaz de contemplar os bens eternos, é por meio 
dela que se alcança Deus, fonte de toda verdade e felicidade. Para Agostinho, o 
homem é capaz de buscar a Deus e conhecê-lo, na medida em que sua alma se 
coloca de modo análogo a Ele. Ao constatar que a alma humana possui memória, 
inteligência e vontade, Agostinho enaltece os vestígios de Deus presentes no ho-
mem, sendo possível à alma conquistar a felicidade plena. A felicidade perfeita 
consiste na posse de Deus, que por sua vez é a própria Verdade. Sendo assim, a 
Vida Feliz só é possível ao homem que desejar os bens imutáveis, deixando de 
lado a efemeridade dos bens transitórios.
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A BuSCA DA FELICIDADE

ALEX AUGUSTO MANOEL DE SOUZA
ORION FERREIRA LIMA
 Felicidade em sua plenitude, algo almejado pela humanidade perante 
toda a história, por isso se torna assunto que causa inúmeras discussões, entre 
filósofos, teólogos e tantas outras áreas que visam entender o homem e seu com-
portamento. No entanto, porque a felicidade é uma questão que traz tanta preo-
cupação e tantos questionamentos? Inúmeras teorias já foram escritas a respeito 
da felicidade e nunca se chegou ao esgotamento deste assunto. O homem almeja 
a felicidade e a busca incessantemente, por isso talvez este assunto inquiete tanto 
os pensadores. Percebe-se que a felicidade está relativamente ligada a cada pessoa 
conforme as suas necessidades, ou seja, no supri de suas necessidades pessoais, 
sejam elas materiais ou pessoais que supostamente ocupam esse lugar de desejo 
de satisfação, que se dá num estado de felicidade, porém, não se pode afirmar que 
seja felicidade plena, pois, o homem vive sempre com necessidades de se saciar, 
sendo assim, um estado inacabado e imperfeito.

A CONStRuÇÃO DA PSICANÁLISE Em O mAL-EStAR NA 
CIVILIZAÇÃO: CIÊNCIAS NAtuRAIS Ou (E) CIÊNCIAS HumANAS?

BARREIRO, M. F.
BEZERRA, A. B.
 o presente trabalho visa retomar a obra de Freud, Mal-estar na civili-
zação, que diz respeito a uma concepção de ser humano que apresenta confli-
tos internos em decorrência das exigências da sociedade. Há vários pontos de 
tensão entre o indivíduo e a civilização, que demandou Freud a fundamentar 
os conceitos de ego, superego, princípio da realidade e outros que tornaram 
possível entender os princípios da civilização para romper com dualidade entre 
os aspectos inconscientes individuais e coletivos. Na obra supracitada, foi cons-
tatado que Freud utilizou terminologias usais da ciência naturalista em conso-
nância com o espectro de saberes adjacentes do campo das humanidades, tendo 
em vista que a junção de saberes, em um todo coerente, proporcionou maior 
alcance teórico para a psicanálise.

mICHELANGELO E OS SEGREDOS DA CAPELA SIStINA

EDCARLOS DOS SANTOS
LINDOLPHO ANTONIO DA SILVA
 O artigo nos trás sutilmente segredos do período artístico que teve uma 
forte relação com a igreja católica, época que conhecemos como Renascimento 
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do qual os artistas retomaram pensamentos da antiguidade clássica, sugerin-
do mudanças relacionadas à divindade de Deus e a humanidade, formando 
uma nova perspectiva de pensamentos do mundo no senso comum e divino. 
Convida-nos a apreciar e conhecer um pouco mais sobre um dos mais belos 
períodos da história da arte o Renascimento, responsável por mudanças na 
arte ocorridas entre arte e religião. Época da qual diziam que a arte não poderia 
fazer parte da igreja ou que a igreja não poderia se relacionar com a arte ou se 
valer dos caprichos artísticos, ambos sabemos que todo esse processo de rala-
ção e trabalho entre os dois movimentos foi complicado e difícil de conseguir, 
houve conflitos, barreiras e grande oposição para que o Renascimento fosse 
aceito dentro da Igreja.

REGRESSÃO DA AuDIÇÃO: mÚSICA, OBJEtO-mERCADORIA

FREI JOSÉ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA, OFM
MARCOS FERNANDES GONÇALVES
 Este trabalho tem por objetivo apresentar um pouco da visão crítica 
de Theodor W. Adorno, (1903-1969) de origem judaica; seu pai Oscar A. W., 
alemão de procedência judaica, convertido à religião protestante; sua mãe, ita-
liana, Maria Bárbara Calvelli-Adorno, dedicava-se à música erudita e professa-
va o catolicismo. Mais tarde adota o sobrenome materno. Teodor W. Adorno, 
estudou filosofia, sociologia, psicologia e música. Em 1934 foi obrigado a imi-
grar para a Inglaterra para fugir da perseguição nazista aos judeus e por sua 
vocação para o socialismo. É forte suas críticas em relação às ideologias usadas 
para conter o desenvolvimento da consciência das massas, que impedem a for-
mação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar e de decidir 
conscientemente. Portanto, o seu trabalho de crítica se faz forte e insistente na 
provocação para um olhar atento ao uso e à importância da música, que neste 
contexto aponta para um futuro não muito aceitável e coerente, ou seja, uma 
chamada de atenção ao seu pensamento que trata do assunto sobre “O Fetichis-
mo na Música e a Regressão da Audição”, ideia de uma mudança distorcida e 
enganadora que pode levar à uma alienação de si mesmo. Este tema demonstra 
o quanto tem-se modificado e influenciado a postura dos ouvintes e o seu com-
portamento diante das atuais interferências na música contemporânea e que na 
maioria das vezes tornou-se apenas um objeto de comércio, perdendo assim 
sua característica inicial e essencial que é o transmitir uma mensagem e ajudar 
numa determinada reflexão. 
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A ImPORtÂNCIA DA VIRtÚ E DA FORtuNA PARA A CRIAÇÃO DE 
umA ARtE DE GOVERNAR

JOÃO CARLOS LEME DA SILVA
MARCOS FERNANDES GONÇALVES
 O presente artigo tem como objetivo apresentar a visão de política 
para Maquiavel, qual são os mecanismos necessários para o bom andamento 
do governo em um país. Para Maquiavel, um governo prospero deve ansiar 
pela segurança dos súditos, a sobrevivência de cada membro; esse é um dos 
mais universais desejos humanos. Maquiavel afirma que em todos os povos, 
os desejos e paixões seriam semelhantes. Quem observar os fatos do passado 
pode prever o futuro em qualquer época utilizando-se das circunstâncias do 
passado e do presente. Em suma, o príncipe para Maquiavel deve ser um 
homem de vigor (Virtú) capaz de utilizar-se da Sorte (Fortuna) para governar 
com justiça e buscar pôr o Estado no caminho do progresso; essa é de fato a 
importância do Príncipe para a construção de uma nova política.

AS mOtIVAÇõES mARXIStAS PRESENtES NA 
tEOLOGIA DA LIBERtAÇÃO

JOÃO VICTOR FRANSOIA BONZANINI
MAURÍLIO ALVES RODRIGUES
 O presente trabalho objetivou traçar uma reflexão acerca das motiva-
ções marxistas presente na Teologia da Libertação emergida no século XX, em 
especial na América Latina e no Brasil. O estudo procura assimilar a crítica do 
filósofo Karl Marx à religião, no caso ao cristianismo. Todavia, surge uma ver-
tente da fé cristã, denominada Teologia da Libertação, que apesar de se funda-
mentar na doutrina católica e nas Sagradas Escrituras, também articulou-se por 
meio de conceitos do pensamento marxista, tais como a crítica ao capitalismo 
e a práxis transformadora da sociedade. A Teologia da Libertação vem como 
uma corrente progressista dentro da Igreja que tomou por princípios lutar pelos 
direitos humanos, igualdade social por meio da liberdade do indivíduo dentro 
da sociedade, mediante uma reflexão sócio-política iluminada por alguns pres-
supostos marxistas.Pretende-se ao final questionar acerca do sentido da religião 
como efeito nas massas, refletindo sobre o sucesso ou fracasso das CEBs.
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O EXERCÍCIO DO PODER Em HOBBES E mAQuIAVEL: CONDIÇÃO 
PARA A SOCIEDADE HumANA

JONATHAS ALFREDO ZAKIR PEREIRA
MARCOS FERNANDES GONÇALVES
 O exercício do poder por quem lhe foi atribuído sempre foi motivo de 
discussão teórica retumbante na academia. Os dois grandes filósofos cujos pen-
samentos serão abordados neste artigo, Thomas Hobbes e Nicolau Maquiavel 
foram expoentes da doutrina social que estudou a fundo as relações humanas 
enquanto ambiente de vida do ser humano, que desde que se viu habitando o 
mesmo espaço que outro ser humano precisou conter-se da maneira que podia. 
O exercício do poder pelo Príncipe ou pelo Leviatã é a saída encontrada por eles 
para edificar e manter uma sociedade em que se vivam no mesmo espaço pessoas 
com pensamentos e gostos ao mesmo tempo semelhantes e distintos.

POLÍtICA tOtALItÁRIA E O mAL RADICAL À LuZ DO 
PENSAmENtO DE HANNAH ARENDt

LUCAS TROMBINI PAVONI
ORION FERREIRA LIMA
 Através do pensamento de Hannah Arendt, o presente trabalho tem por 
objetivo compreender o totalitarismo na Europa, em especial o que surgiu na Ale-
manha nazista, em nível estatal e individual. O nazismo representou um fenôme-
no novo na história da humanidade, que levou a banalização do mal e promoveu 
o Holocausto, maior genocídio do século XX. Diferente de outras tiranias, o tota-
litarismo não fazia uso do terror apenas para intimidar os adversários e eliminar 
dimensões, mas para dominar as massas, de modo a torná-las submissas ao go-
verno 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. Hannah Arendt vê na ideologia proposta pelo totalitarismo o mal radi-
cal, onde os seres humanos se tornam algo superficial e descartável, aniquilando 
a identidade do indivíduo muito antes de sua morte.

O AmOR... SENtImENtO Ou REPRESENtAÇÃO 
SANtO AGOStINHO X ARtHuR SCHOPENHAuER

LUCIANO VILALBA MOURA
ORION FERREIRA LIMA
 Neste trabalho pretende-se demonstrar o conceito de amor a partir das 
concepções de dois grandes filósofos: Santo Agostinho e Arthur Schopenhauer. 
Para Santo Agostinho, ao buscar a verdade encontra-se Deus, fonte de todo Bem 
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e Verdade. Este encontro com Deus se realiza na intimidade da vida interior do 
homem que ao fugir das paixões carnais o busca de coração sincero. Ao encontrar 
Deus o filósofo encontra a própria felicidade cuja expressão maior se dá no amor. 
Arthur Schopenhauer por sua vez postula que o amor é a coisa mais importante 
que existe na vida e que o erro da humanidade era pensar que a felicidade estava 
ligada ao amor. Para o filósofo, o amor se constitui a partir do impulso biológico e 
estaria vinculado diretamente à perpetuação das gerações futuras, ou seja, o amor 
atenderia à necessidade de comunhão carnal entre duas pessoas. Desse modo, 
pretendemos salientar as diferenças acerca do amor em ambos os filósofos, de-
monstrando a relevância desse conceito para os dias atuais

LItERAtuRA E SEu PAPEL tRANSFORmADOR: umA REFLEXÃO 
SOBRE A FORmAÇÃO DO HOmEm E CLARICE LISPECtOR

MARIA CAROLINE BELFANTE
VANDEÍ PINTO DA SILVA
 A literatura tem um caráter envolvente, nos pega a mão e leva-nos para 
outro lugar, uma situação nova, com diferentes pessoas. Ela nos ensina através 
do acompanhamento de sua história, por meio da “vivência” dos acontecimentos 
que ocorrem. São exemplos de situações da qual sempre retiramos um sentido e 
uma aprendizagem que nos acompanham pelo resto da vida. Segundo o filósofo 
Jean Paul Sartre, a leitura tem um caráter transformador na medida em que des-
venda o mundo para as pessoas, fazendo com que torne-se possível muda-lo. A 
cada livro, Clarice Lispector transmite um caminho de conhecimento, uma trilha 
onde anda e a partilha conosco. Seus personagens sempre nos fazem refletir e fi-
losofar. Ler Clarice é mergulhar no desconhecido e ao mesmo tempo em nós mes-
mo, por isso é estar em constante aprendizado. Seu modo particular de escrever 
e desvendar as coisas vai muito além das leituras tradicionais que normalmente 
encontramos.

CÍRIO DE NAZARÉ: IDENtIDADE RELIGIOSA, HIStÓRICA 
E CuLtuRAL DO POVO PARAENSE

PEDRO PAULO ESPÍRITO SANTO QUEIROZ
MAURÍLIO ALVES RODRIGUES
 A experiência do Sagrado no Círio, conduz o homem a modificar a sua 
vida. Esta relação acontece independente de vínculos institucionais e religiosos, e 
produz uma experiência de fé. Por conseguinte, vem à tradição cultural que surge 
em decorrência da fé, e faz do preceito religioso, um costume, que se perpetua 
nas gerações, e desenvolve o hábito como uma motivação do Círio, havendo neste 
ponto uma intervenção da fé, na identidade cultural. Também se deve considerar 
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a dimensão econômica que motiva a realização do evento. E ainda, analisa-se a 
dimensão da festa, que do círio provêm, que faz gerar no paraense o sentimento 
de fraternidade. E a partir dos fenômenos que motivam o Círio, conclui-se que a 
experiência entre o homem e o Sagrado, que se manifesta na imagem da Santa, é a 
essência do Círio de Nazaré, uma vez que este aspecto carregado de simbolismo, 
foi capaz de formar a fé, modificar a cultura, gerar capital, e de desenvolver o 
sentimento de fraternidade no homem paraense.

PECADO E GRAÇA NA VISÃO DE SANtO AGOStINHO
RAIDE GARCIA PASSONE
ORION FERREIRA LIMA
 O presente trabalho tem como objetivo abordar a tese agostiniana acerca 
do pecado e da Graça de Deus. O filósofo e teólogo Cristão Agostinho inicia tra-
tando o homem em seu estado antes da queda, e em seguida passa a examinar o 
pecado original e sua transmissão ao longo das gerações, bem como as consequ-
ências deixadas devidas a este primeiro pecado. Por fim, abordamos o papel que 
a graça de Deus possui na natureza humana após a queda homem, mostrando a 
defesa agostiniana contra a pregação formulada erroneamente por Pelágio e di-
fundida por seus seguidores de que a graça de Deus não é a condição necessária 
para que o homem faça as boas obras. Para Agostinho a graça é um dom, portanto 
não é alcançada de acordo com os méritos humanos, mas é concedida gratuita-
mente por Deus. Através dela, para Agostinho, o ser humano coopera com Deus 
e assim estamos agimos de acordo com a vontade divina, pois somente ela pode 
socorrer nossa natureza debilitada pelo pecado.

A RACIONALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL, REPRESENtADA 
PELA INFLuÊNCIA DO PROtEStANtISmO E PELA

ORIGEm DO CAPItALISmO

RENAN APARECIDO DE SOUZA
MARCOS FERNANDES GONÇALVES
 O capitalismo solidificou-se ao longo da história por diversos motivos. 
Assim, a forma de trabalho relacionada a uma doutrina religiosa impulsionou 
essa forma de sistema econômico. Houve a necessidade de um rompimento com 
toda uma tradição pietista na que impedia o avançar de um espírito voltado ao 
ganho. A ação de fortalecimento agiu na mentalidade das pessoas como estímulo 
psicológico ao desenvolvimento de suas atividades profissionais, abandonando 
velhos conceitos do que seria a profissão e inaugurando agora aquilo que se cha-
ma vocação profissional. O modus vivendi das pessoas passou a ser em torno de 
um processo de trabalho para se manter na graça de Deus e toda a força de seu 
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cotidiano de trabalhador seria empregada como forma de glorificação divina. A 
ascese como forma de definir as ações de conduta de todo um povo foi primor-
dial nesse processo, no qual a desobstrução do lucro foi uma grande alavanca 
para o acúmulo de capitais e o início de um processo de investimento. O homem 
moderno acaba recebendo de seus antecessores essa forma de sistema econômica 
(capitalismo) baseado num ideário religioso (protestantismo).

OS OBJEtIVOS DO DESENVOLVImENtO DO mILÊNIO E A PRODuÇÃO 
DE tCC POR EStuDANtES DE ENFERmAGEm DA FAmEmA: 

PESQuISA DOCumENtAL

THAIANE ARAUJO DA SILVA
MARCIO MIELO
 O objetivo deste trabalho foi levantar e discutir os TCC elaborados pelos 
estudantes de enfermagem da Famema no período entre 2001 e 2014 que abordas-
sem os oito objetivos do desenvolvimento do milênio. Estes objetivos foram pro-
postos pela ONU em 2000 para 189 países e tem como principal objetivo assegurar 
os principais direitos humanos às pessoas. Trata-se de uma pesquisa descritiva 
de caráter quantitativo. O cenário da pesquisa foi a Famema. Foi realizada uma 
pesquisa documental dos TCC produzidos por estudantes de enfermagem no pe-
ríodo de 2001 a 2014. Foram levantados 320 TCC, sendo que destes, somente 22 
(6,85%) tratavam de objetivos do desenvolvimento do milênio, sendo 17 (77,4%) 
relacionados à redução da mortalidade materna, 04 (18,1%) relacionados à mor-
talidade infantil e 01 (4,5%) relacionado ao controle do HIV; demais objetivos não 
foram abordados. Há a necessidade de uma discussão na Famema, vislumbrando 
a inclusão de linhas de pesquisa que contribuam com tema proposto.

ANtROPOLOGIA PASCALIANA: A CONDIÇÃO DO 
HOmEm (mISÉRIA, QuEDA)

THIAGO DE FREITAS ALBERTINI
ORION FERREIRA LIMA
 Neste trabalho propomos analisar os principais aspectos da antropologia 
pascalina. Para Pascal, a condição do homem no mundo é um de um ser instá-
vel e incerto. Sofre por saber de sua finitude e mortalidade. Por outro lado, sua 
nobreza se manifesta por meio de sua capacidade em refletir sobre sua própria 
condição de miséria. Porém, nem sempre o homem quer assumir sua qualidade 
de miserável, o que faz com que este procure o divertimento, na tentativa de fugir 
de si mesmo. O divertimento assume na perspectiva de Pascal a fuga diante da 
lúcida e consciente miséria humana tornando-se assim uma escolha indigna do 
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homem. Contudo, o divertimento não garante a este mesmo homem libertar-se 
de sua condição miserável. Por essa razão, é preciso buscar em Deus a razão da 
existência, uma vez que o homem, por si só, não tem capacidade de salvar a si 
mesmo da angústia em que vive. Sendo assim, a Graça vem em auxílio do homem 
e, por meio da intercessão redentora de Jesus Cristo, permite a este mesmo ho-
mem reencontrar a imagem perdida por conta do pecado original. É Cristo que 
levanta o homem da queda, pois por suas próprias forças isto lhe seria impossível, 
na medida em que sua liberdade ficou irremediavelmente corrompida.

OS CONCEItOS DA FILOSOFIA mORAL DE ImmANuEL KANt: um 
EStuDO COmPARAtIVO COm A PÓS-mODERNIDADE.

VINÍCIUS LAURIANO FERREIRA
SELMA APARECIDA BASSOLI
 O filósofo Immanuel Kant ficou conhecido por sua teoria epistemológica, 
mas também trouxe ideias interessantes a nível de moral e de atuação política 
do indivíduo. Esboça uma teoria ética baseada no conceito de “imperativo ca-
tegórico”, que estabelece os padrões comportamentais do homem diante de seu 
semelhante. Neste projeto deseja-se estudar tais contribuições como um corpus 
de teoria política a nível social, levando-se em conta a possibilidade de traçar um 
paralelo com os problemas do homem que integra a sociedade do século XXI. Do-
minado por uma mentalidade muito influenciada pela ideologia norte-americana 
cujo funcionalismo e utilitarismo são os principais pontos que guiam os sujeitos, 
Kant pode oferecer aos homens de mais de dois séculos após sua morte perguntas 
e respostas para ajudar na melhoria de sua sociedade. Trabalho ainda em desen-
volvimento.
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mecatrônica Industrial

OtImIZADOR DE PARAFuSAmENtOS PNEumÁtICO

ANDERSON MICHAEL DA CRUZ GUIMARÃES
MASSAYOSHI FUONKE
ULYSSES DE BARROS FERNANDES
 O projeto consiste em desenvolver uma unidade controladora de ar que 
visa melhorar o processo de parafusamento com ferramentas pneumáticas. Ba-
seando-se em princípios de pneumática e eletrônica este equipamento será alo-
cado entre a linha de ar e a ferramenta no intuito de eliminar o desconforto que 
existe na contagem imaginária do tempo de torqueamento feito pelo operador, 
o que causa inconformidades entre um parafusamento e outro. Com o protótipo 
pretende-se atribuir uma qualidade superior ao processo e com a inclusão de fil-
tro e regulador de pressão, entregar um ar de boa qualidade, propiciando maior 
durabilidade e funcionamento adequado à ferramenta. Para controle do tempo 
de torqueamento e demais variáveis será utilizado um microcontrolador e o sis-
tema terá uma interface homem-máquina (IHM) onde serão configurados dados 
de tempo, parafusos, quantidade etc. Contribuindo para o corte de gastos com 
energia elétrica e melhorando a qualidade, produtividade e segurança.

AutOmAtIZAÇÃO DE EQuIPO mICROGOtAS PARA INFuSÃO DE 
SORO, mEDICAmENtOS E tRANSFuSÃO DE SANGuE Em ANImAIS

BRUNO OUROS DE LUCENA
MARCOS SHOITI OHARA
ILDEBERTO DE GENOVA BUGATTI
 O projeto tem como objetivo principal auxiliar os profissionais na área da 
saúde veterinária a realizar o controle automatizado de administração de medi-
camentos na forma intra-venosa e em transfusão de sangue, gerando praticidade, 
acuracidade e auxiliando e liberando o profissional de saúde para outras ativida-
des. O protótipo do equipamento realizará o calculo necessário para controle de 
gotas a ser entregue a cada animal em específico, ou aceita um valor já atribuído 
pelo operador. O sistema proposto poderá ser operado através de comandos tra-
dicionais e também através de comandos de voz. O protótipo irá controlar o fluxo 
de medicamento através de sensores e atuadores. O atuador irá agir através do 
estrangulando da mangueira contida no do equipo de forma sincronizada pela 
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quantidade de gotas inseridas no equipamento. A quantidade de gotas por perí-
odo de tempo será obtida através de um sensor ótico. Para tanto será gerado um 
software em linguagem C que irá integrar todo o sistema.

CONtROLE RPm DE mOtORES DE CORRENtE CONtÍNuA

CARLOS MASSAO FUZITAKI
ILDEBERTO DE GENOVA BUGATTI
 O trabalho de pesquisa foi motivado pela necessidade de acionar e moto-
res de corrente contínua controlando sua velocidade de rotação, para contemplar 
as especificações de precisão e velocidade de uma diversidade de aplicações que 
utilizam motores de corrente contínua para acionar sistemas mecânicos. Foram 
estudadas as características de diversos motores de corrente contínua disponibi-
lizados no mercado e, também formas de controle utilizadas. O controle de velo-
cidade desenvolvido é realizado por um microcontrolador que altera a potência 
do motor conforme a necessidade da aplicação. Para validar o sistema de controle 
proposto, foi desenvolvido o protótipo de um quindaste utilizando recursos da 
Mecatrônica Industrial na sua síntese e construção. O protótipo utiliza dois moto-
res para realizar movimentos verticais e de rotação. A velocidade e precisão dos 
deslocamentos realizados e tratamentos de emergência e segurança é controlada 
por um programa desenvolvido utilizando linguagens C.

AutOmAtIZAÇÃO:BRAÇO ROBÓtICO

CLAUIDO TADASHI ISAWA
DIEGO LUIZ DE OLIVEIRA
ILDEBERTO DE GENOVA BUGATTI
 A proposta do trabalho foi desenvolver um braço robótico utilizando mi-
crocontrolador, motor de passo, driver de controle e lógica de programação C. O 
objetivo geral desse trabalho é desenvolver um dispositivo que auxilia a retirada 
de peças de uma máquina e / ou substituir em atividades que comprometa a 
saúde do colaborador com movimentos repetitivos e locais perigosos. O objeti-
vo específico é desenvolver um protótipo utilizando os recursos e as ferramen-
tas da mecatrônica industrial para facilitar e auxiliar a retirada de peças de uma 
máquina, montagem de pallets, dentre outros recursos. A metodologia escolhida 
foi o desenvolvimento experimental de um protótipo utilizando os recursos da 
mecatrônica industrial para resolver o problema proposto. O resultado esperado 
é a substituição do operador pelo sistema desenvolvido, agregando recursos de 
automação para melhorar a produtividade e a qualidade do processo em foco.
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ACIONAmENtO ELEtRÔNICO DE PORtÃO 
VIA COmANDOS POR VOZ

DANILO SERVONI LIMA
JEAN CARLO DE FIGUEIREDO MENDES
EDIO ROBERTO MANFIO

 Atualmente, os sistemas de acionamento automático de portões para ga-
ragens encontram-se entre os mais comuns em termos de automação residencial 
e são comandados por meio de um controle remoto que, normalmente, fica no 
veículo do usuário. O objetivo desse projeto é aprimorar esses sistemas conven-
cionais adicionando o recurso de comandos por voz. O projeto é relevante por 
vários motivos: proporciona a comodidade da interface por voz; pode eliminar o 
porte de controles; tem potencial de inclusão para pessoas com pouca mobilidade 
motora e; possibilita escolha das palavras - comandos - em Português do Brasil. 
Para realização desse trabalho interdisciplinar foram necessárias pesquisas sobre 
Acionamentos Elétricos, Sistemas Microprocessados e Microcontrolados, Eletrô-
nica, Programação em Linguagem C, Linguística, Processamento de Linguagem 
Natural, entre outras, além da construção de uma maquete de garagem com ele-
mentos mecatrônicos.

AutOmAÇÃO DE INStRumENtO INDuStRIAL DE CORtE

DIEGO FIORINI DOS SANTOS
RENAN DE SOUZA RAMALHO
JOSÉ AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS
 Essa pesquisa tem o intuito de abordar os temas acidentes trabalhistas 
e lesões por esforços repetitivos no ambiente de trabalho, o objetivo e alcançar a 
diminuição dos índices de acidentes de trabalho envolvendo maquinas de corte 
bem como lesões por esforços repetitivos e assim assegurar a saúde e integridade 
física de todos os funcionários. Já que essa maquina e totalmente automatizada 
evitando o contato direto do operador com maquina e assim diminuir o risco de 
acidentes no ambiente de trabalho, bem como diminuir as lesões por esforços 
repetitivos já que em algumas aplicações envolvendo a área industrial o operador 
repete o mesmo movimento muitas vezes durante o período de trabalho e assim 
com o tempo acabam desenvolvendo algum tipo de lesão por esforços repetitivos. 
O objetivo geral e diminuir os problemas anteriormente apresentados bem como 
desenvolver um protótipo para testar viabilidade, eficácia e eficiente do instru-
mento de corte.
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BRAÇO ROBÓtICO : AutOmAÇÃO

DIEGO LUIZ DE OLIVEIRA
CLÁUDIO TADASHI ISAWA
ILDEBERTO DE GENOVA BUGATTI
 A proposta do trabalho foi desenvolver um braço robótico utilizando mi-
crocontrolador, motor de passo, drivers de controle e lógica de programação em 
C. O objetivo geral desse trabalho é desenvolver um dispositivo que auxilia a 
retirada de peças de uma máquina e/ou substituir em atividades que compro-
meta a saúde do colaborador com movimentos repetitivos e locais perigosos. O 
objetivo específico é desenvolver um protótipo utilizando os recursos e as ferra-
mentas da Mecatrônica industrial para facilitar e auxiliar a retirada de peças de 
máquinas, montagem de palets, dentre outros recursos. A metodologia escolhida 
foi o desenvolvimento experimental se um protótipo utilizando os recursos da 
Mecatrônica industrial para resolver o problema proposto. O resultado esperado 
é substituição do operador pelo sistema desenvolvido, agregando recursos de au-
tomação para melhorar a produtividade e a qualidade do processo em foco.

POLICORtE AutOmAtIZADA: PRAtICIDADE NO mANuSEIO 
E CORtE DE BARRAS E tuBOS

EDUARDO RAIMUNDO GODOI
JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA
PAULO SÉRGIO CASTRO
 Para alcançar a alta produtividade, as empresas investem em novas má-
quinas, tornando a diversidade de equipamentos muito grande, porém observa-
mos que devido à demanda de peças como eixos e mancais, se faz necessário o uso 
de uma policorte para aumentar o índice de produtividade da empresa; contudo, 
as máquinas de corte existentes atualmente, são em sua maioria, lentas e manuais, 
o que faz a produção ser baixa e de qualidade questionável, com base neste prin-
cipio, este trabalho visa demonstrar o aprimoramento de uma máquina de corte 
de barras e tubos, tornando-a automatizada, visando a alta produtividade e lucro 
às grandes e pequenas empresas. O objetivo geral do projeto, é trazer eficiência, 
agilidade, praticidade e principalmente qualidade a um trabalho industrial que 
demora muito a ser feito, atrasando a produção de peças em alta escala. Com base 
nisso, será desenvolvido um protótipo que mostre a viabilidade que uma policor-
te elétrica automatizada trás para uma indústria de peças.
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CONtROLE AutOmAtIZADO DO NÍVEL DE FLuÍDO 
DE AGROtÓXICOS

EDUARDO RIBEIRO DA SILVA FILHO
MATHEUS TEODORO DUARTE
JOSÉ ARNALDO DUARTE
 A proposta desse projeto é apresentar um dosador e misturador de agro-
tóxicos/fertilizantes agrícolas na forma líquida diluindo em água, utilizados na 
irrigação por gotejamento nas lavouras de café; serão utilizados sensores de va-
zão e nível, bombas hidráulicas, microcontrolador e um misturador mecânico 
para automatizar o processo. Após a mistura feita pelo equipamento, o restante 
do ciclo de irrigação a enviará aos pés de café. Esse protótipo pretende diminuir 
o contato de trabalhadores rurais com esses produtos. Atualmente, o processo é 
realizado de forma manual, o controle da dosagem do produto é feita através de 
galões e o trabalhador tem contato direto com o composto químico. Atualmente 
não há equipamento com essa finalidade; motivo pelo qual julgamos necessário 
automatizá-lo. Será desenvolvido um protótipo para verificar a viabilidade do 
dispositivo para a solução do problema de pesquisa. Pretende-se alcançar o obje-
tivo previsto com a máxima precisão durante o processo de dosagem.

ALImENtADOR AutOmÁtICO DE ANImAIS

FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA
WELLINGTON MOURA GREGUI
JOSÉ ARNALDO DUARTE
 Este trabalho apresenta a implementação de um protótipo alimentador 
de animais microcontrolado, versátil capaz de dosar a quantidade de ração com 
intervalo de tempo definido pelo criador através do painel de controle. O objeti-
vo é atender a necessidade nutricional específica de cada animal, assim como a 
crescente ascensão no mercado de animais de estimação, somado a rotinas diárias 
cada vez mais agitadas. Nesse contexto a carência de um produto que permita 
ao proprietário de animais domésticos a seguir sua rotina sem a preocupação e 
o compromisso de estar presente em casa nos horários de alimentação de seu 
animal, motivou esse trabalho. A fim de alcançar os objetivos como metodologia 
foi adotada o desenvolvimento de um protótipo. É esperado ao final do trabalho 
que o equipamento armazene corretamente a ração protegendo-a contra insetos e 
unidade evitando perda do aroma, enrijecimento, amolecimento e que o sistema 
de dosagem obedeça a programação de alimentação estipulada.

213



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

ACELERADOR AutOmÁtICO DE VEÍCuLOS

GABRIEL FALCO LEMOS
ANTONIO DIEGO DE AZEVEDO
ULYSSES DE BARROS FERNANDES
 O objetivo é automatizar a partida dos veículos movidos a combustão, 
sendo capaz de reduzir o consumo de combustível. O protótipo desenvolvido 
funciona sempre em primeira marcha, e possui controle da aceleração em função 
da inclinação do automóvel. Utilizando um inclinômetro (para detectar o ângulo 
em que o carro se encontra), um sensor fim de curso detecta se o veículo encon-
tra-se em primeira marcha e um servo motor 180º faz a movimento do pedal de 
aceleração de forma automática. A aceleração automática faz com que a quanti-
dade de combustível utilizado para a largada do carro seja otimizada, e ocorre 
na intensidade ideal assim que o condutor engata a primeira marcha. E por fim, 
a velocidade com que é liberada a embreagem é proporcional a aceleração do 
automóvel. Estando o dispositivo acionado, pode-se optar pelo desligamento do 
mesmo, onde o sistema será interrompido e os mecanismos voltam a ser operados 
normalmente pelo condutor.

DESENVOLVImENtO E APLICAÇÃO DA 
DOmÓtICA COm BAIXO CuStO

GABRIEL THOMAZ THABET
JOSÉ ARNALDO DUARTE
 Este artigo tem seus objetivos baseados no desenvolvimento de um pro-
tótipo para aplicabilidade da automação residencial. Afim de obter aumento em 
relação ao conforto e gerenciamento técnico. Além disso procura oferecer domóti-
ca com baixo custo, através do hardware Arduino, que em conjunto com o Ether-
net Shield pode ser integrado com dispositivos móveis por meio da web. Este é 
um sistema tecnológico e que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado 
por esses dispositivos móveis estarem mais presentes no cotidiano das pessoas, 
o que se faz útil transforma-lo em um controle universal residencial. O sistema 
conta com o microcontrolador PIC18F4620 que através da comunicação serial se 
integra ao sistema, gerando expansão em números de entradas e saídas e aumen-
to de funcionalidade. O protótipo realiza o monitoramento e o controle através da 
web, da iluminação, da umidade do solo através de sensor de umidade e bomba 
de irrigação, e também da movimentação de um elevador.

214



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

DIREÇÃO AutOmOtIVA PARA DEFICIENtES

GENILDO CARLOS PERPETUO DADA
GUSTAVO VINICIUS SANTA
EDSON MANCUZO
 O objetivo deste trabalho é desenvolver um protótipo de interface para 
permitir que deficientes físicos possam operar um veículo automotivo adaptado, 
utilizando um joystick, semelhante ao existente em cadeira de rodas elétrica e 
de baixo custo. Como parte do estudo foi utilizado o caso de um deficiente mo-
tor, que além dos recursos financeiros limitados, possui dificuldades para girar 
o volante nos carros adaptados que existem hoje. Neste trabalho foi utilizado a 
própria bateria do automóvel como fonte de alimentação, e uma placa eletrônica 
com um circuito ponte H para inverter a rotação do motor para alternar o lado do 
giro da direção. Poderá ser aplicado em vários tipos de automóveis, por exemplo, 
com caixa de direção mecânica, facilitando a mobilidade, segurança e confiança 
das pessoas portadoras de deficiência motora. O estudo realizado demonstrou até 
o momento que há a necessidade de se pensar em alternativas de baixo custo e 
diferenciadas das existentes no mercado atual.

CONtROLE E DOSAGEm PROGRAmADA DE mAtÉRIA-PRImA PARA 
PROCESSOS INDuStRIAIS

GIOVANE BARRETO DA SILVA
REINALDO GALO FEBRÔNIO ALVES
ILDEBERTO DE GENOVA BUGATTI
 Este projeto tem por finalidade a construção de um protótipo de um siste-
ma de controle e dosagem para uso industrial, utilizando as bases de um sistema 
mecatrônico: sensor, controlador e atuador, respectivamente célula de carga, mi-
crocontrolador PIC16F877A e motores. A célula de carga é a responsável pela pe-
sagem, o PIC 16F877A faz a interpretação do seu sinal de saída e libera o material 
por meio da abertura de uma comporta acoplada a um servomotor. A pesquisa 
será embasada em bibliografias, documentos online e vivências do curso de Tec-
nologia em Mecatrônica Industrial. Um bom controle da quantidade da matéria-
prima utilizada num processo de fabricação é de suma importância para garantir 
o padrão de qualidade do produto final, e a automação da dosagem o torna mais 
confiável, proporciona uma redução de custos, um aumento considerável na pa-
dronização e qualidade do produto final.
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JOGO EDuCAtIVO COm RECuRSO DE COmANDO POR VOZ BASEADO 
Em REtROFIt DE ImPRESSORA

GLAUBER MARANHO ALVES
EDIO ROBERTO MANFIO
 Esse trabalho tem o objetivo de desenvolver um sistema mecatrônico 
baseado em uma atividade lúdica que tem o potencial de interagir com muitos 
usuários, incluindo pessoas que apresentam limitações motoras. O sistema prevê 
um retrofit de impressora adaptado para mover as peças de um jogo relaciona-
do a uma área de conhecimento específica e a interação será realizada tanto por 
dispositivos de entrada convencionais como teclado e mouse como também por 
meio de comandos por voz. A relevância do projeto está em proporcionar entrete-
nimento e educação para um grupo variados de pessoas e também pode colaborar 
no processos de reabilitação de vítimas de traumas. Além do protótipo, a realiza-
ção desse trabalho contará com pesquisas nas áreas de Eletrônica, Mecatrônica, 
Programação, Processamento de Linguagem Natural, Educação e Linguística.

APARELHO DIVISOR AutOmAtIZADO

JÚLIO ROBERTO LAUREANO
OSVADO DE OLIVEIRA FILHO
ULYSSES DE BARROS FERNANDES
 A proposta do trabalho é automatizar o quarto eixo de maquinas operatri-
zes por meio da programação de um microcontrolador com informações de cálcu-
los necessários para a realização da tarefa especificada pelo operador da máquina, 
otimizando e aprimorando o processo além de garantir a segurança do equipa-
mento. Este trabalho é relevante pois o processo automatizado garante rapidez nos 
movimentos, diminui a taxa de erros de fabricação, aumenta a produção e garante 
precisão se comparado ao processo manual. Será realizado o desenvolvimento ex-
perimental de um protótipo mecatrônico para demonstrar, na prática, as teorias e 
a viabilidade do uso do quarto eixo automatizado. É esperado um sistema de cál-
culo simples, rápido, uma interface homem máquina amigável e controle preciso 
de movimentos rotativos com precisão em cada fração de revolução realizada pela 
máquina somando um novo grau de liberdade em seu mecanismo.

AutOmAÇÃO DE FuRADEIRA PARA LINHA DE PRODuÇÃO

LUCAS BARRETO RAMPAZZO
JOSÉ ANTÔNIO POLETTO FILHO
 Existem tarefas repetitivas que prejudicam a produtividade e a saúde do 
trabalhador. Este trabalho tem como objetivo automatizar um sistema de furação 
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de peças, que quando realizado manualmente pode prejudicar o trabalhador. O 
trabalho fundamenta-se no desenvolvimento prático de um protótipo mecatrôni-
co, com base no aprofundamento teórico relacionado à mecatrônica industrial, a 
pesquisa bibliográfica que é essencial para conceituar o tema de trabalho, o estudo 
teórico será utilizado para comprovar resultado e auxiliar na construção do pro-
tótipo. A principal motivação na elaboração de um projeto de automatização de 
uma furadeira consiste na busca de inovação do processo, para garantir melhor 
eficiência do equipamento. Visando mitigar a intervenção humana na produção 
para diminuir os riscos à saúde e segurança do colaborador. Ao fim do desenvol-
vimento do protótipo espera-se que o mesmo seja capaz de realizar automatica-
mente a perfuração de peças em madeira.

mOtOR StIRLING DE BAIXA tEmPERAtuRA PARA BOmBEAmENtO 
D´ÁGuA COm SIStEmA DE SEGuImENtO SOLAR AutOmAtIZADO

LUIZ CARLOS MARQUES JUNIOR
LAERTE EDSON NUNES
 Segundo a UNESCO (2015) a demanda por água no mundo crescerá até 
55% em 2050, e será necessário produzir 60% mais alimentos em 2050, sendo que 
em países em desenvolvimento os números podem chegar a 100%. Nesse con-
texto, nasceu o tema escolhido para a pesquisa, cujo objetivo principal é aplicar a 
tecnologia de motores Stirling, de baixa temperatura, com pistão líquido, usando 
um seguidor solar, apropriando-se da energia solar para o bombeamento de água 
para uso doméstico e irrigação de pequenas propriedades agrícolas. A metodolo-
gia utilizada é o desenvolvimento experimental de um protótipo para testar a via-
bilidade da utilização do sistema proposto na irrigação doméstica e de unidades 
produtivas de agricultura familiar. Entre os resultados espera-se que o desenvol-
vimento do protótipo possibilite a elaboração de um roteiro construtivo do siste-
ma proposto, permitindo o desenvolvimento e aprimoramento dessa tecnologia 
pelos interessados no tema.

AutOmAÇÃO DE umA LINHA DE ENVASE DE LÍQuIDOS 
POR CONtROLADOR LÓGICO PROGRAmAVÉL

MÁRCIO GEOVANI DA CRUZ
MAYSSON R
JOSÉ ARNALDO DUARTE
 A proposta desta pesquisa científica é a demonstrar as vantagens da au-
tomação sobre um processo manual de envase de líquidos utilizando um contro-
lador lógico programável CLP. Atualmente empresas ainda realizam o processo 
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de envase manualmente, encarecendo o processo devido a diversos fatores, como 
por exemplo: desperdício, gastos com mão de obra e baixa produtividade. Pro-
cessos manuais comprometem a qualidade e a saúde dos empregados por realiza-
rem trabalhos repetitivos e sequenciais. Desenvolveu-se um protótipo para deixar 
evidente a total relevância da automação industrial de uma linha de produção 
de envase de líquidos, utilizando os conhecimentos adquiridos e as ferramentas 
da Mecatrônica Industrial para o seu desenvolvimento. Através deste protótipo, 
espera-se comprovar que a automação de uma linha de envase é a solução para a 
resolução dos problemas aqui propostos tornando as empresas desse ramo mais 
competitivas e produtos com maior qualidade.

mAQuINA DE SOLDA A PONtO Em GRADES ELO

NORTON GUILHERME APOLINÁRIO DA SILVA BORGES
MATHEUS FERREIRA ALVES
JOSÉ ANTÔNIO POLETTO FILHO
 O objetivo desse projeto é automatizar uma máquina de solda a ponto 
existente, que realizar o processo de soldagem em grades tipo elo em portas e 
janelas. A metodologia utilizada será o desenvolvimento experimental de um pro-
tótipo que tenha um nível de automação superior ao da máquina existente. Nesse 
caso o operador terá a função de apenas fazer o abastecimento e em seguida acio-
nar o botão para o processo ser iniciado. Após acionada a mesa inicia o movimento 
de avanço realizando a soldagem nos pontos determinados e ao fim do último 
movimento de avanço a mesa retorna a seu ponto inicial com o produto soldado. 
O sistema será controlado por um CLP, sensores, o inversor de frequência que 
limitará a velocidade do motor. A soldagem se dará com o uso de um transforma-
dor e pistões pneumáticos representarão os elétrodos. O protótipo espera reduzir 
desgastes físicos ao operador, aplicando inovações, tecnologia e eficiência.

IDENtIFICAÇÃO E DRENAGEm AutOmÁtICA 
DE ÁGuA NO COmBuStÍVEL

PEDRO AUGUSTO BORELLI ANTONELLI
EDIO ROBERTO MANFIO
 Todo piloto, antes de operar uma aeronave, deve verificar se há no tan-
que de combustível substâncias em deposição como água ou outro combustível 
que coloquem em risco o funcionamento do motor. Por ser um processo humano 
e trabalhoso, a detecção e a drenagem desses materiais muitas vezes são esqueci-
das ou negligenciadas causando acidentes fatais. Objetivo deste estudo, portanto, 
é desenvolver um sistema por sensoriamento e diagnóstico de imagem que acuse 
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a presença desses materiais por meio de aviso no painel da aeronave e atenda a 
comandos por voz: o piloto, ciente da anomalia, solicita início da drenagem au-
tomática. A relevância do projeto reside no potencial de minimizar o risco dessa 
negligência e evitar acidentes. Sua realização envolve o desenvolvimento de um 
protótipo com redundância de segurança e contará com pesquisas em áreas como 
Eletrônica, Microeletrônica, Mecatrônica, Programação, Processamento de Lin-
guagem Natural e Linguística.

FuRADEIRA AutOmAtIZADA

RHENAN JULIO RODRIGUES
MATHEUS LOURENÇO PRATA
ULYSSES DE BARROS FERNANDES
 O projeto proposto nesse trabalho consiste no desenvolvimento da auto-
mação de uma linha de produção de furação em peças de madeira. A automação 
é efetuada por Controladores Lógicos Programáveis – CLP. Tem por objetivo, re-
duzir os constrangimentos impostos aos trabalhadores pelos esforços repetitivos, 
desenvolvendo técnicas de adaptação do homem com seu ambiente de trabalho. 
O projeto tem por finalidade o desenvolvimento de um dispositivo que fure as 
chapas de madeira sem o esforço do operador para a execução. Este protótipo é 
constituído de estrutura de aço, cilindro pneumático de dupla ação, inserindo as 
peças a serem furadas, e retirá – las do processo, fazendo que novas peças sejam 
inseridas, e sensores capacitivos, para detecção de peças e controle do processo, 
no avanço do cilindro de alimentação do sistema, e para o processo de furação. 
Conta com sistema de segurança de sensor de barreira, protegendo o operador do 
equipamento em funcionamento.

AutOmAÇÃO DO ABAStECImENtO DE BISCOItOS E DOCES POR 
mEIO DE um tRANSFERIDOR LINEAR PNEumÁtICO PARA
 mÁQuINAS EmBALADORAS HORIZONtAIS FLOW PACK

WAGNER DA SILVA
SERGIO YASSUO BABA JUNIOR SAITO
JOSÉ ARNALDO DUARTE
 O objetivo é implementar um módulo transferidor (MT) automático de 
biscoitos e doces para máquinas flow pack, utilizando a pneumática, elétrica, 
programação e mecânica, verificando a funcionalidade da automação no siste-
ma de transferência de produtos alimentícios para máquinas flow pack, man-
tendo a integridade do produto a ser embalado e entregue para o consumidor, 
reduzindo a necessidade de intervenções durante a produção, aumentando a 
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produtividade do setor. Este trabalho é justificado na medida em que permitirá 
o aperfeiçoamento da dinâmica da transferência do produto acabado para ser 
embalado, com isso reduzindo assim o tempo necessário para obter o produto 
final. Para isto haverá um desenvolvimento experimental de um protótipo para 
verificar a viabilidade da implementação. Espera-se comprovar a eficácia deste 
novo modelo de transferidor automático de biscoitos e doces para o embala-
mento em máquinas flow pack.

BRAÇO ROBÓtICO

WESLEY MOURA GREGUI
FABIANO FERREIRA DOS SANTOS
JOSÉ ANTÔNIO POLETTO FILHO
 Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um braço robótico, de 
baixo custo, voltado para ensino. Durante o desenvolvimento do presente tra-
balho, serão apresentados os conhecimentos básicos necessários para a constru-
ção de um braço robótico adquiridos ao longo do curso. Neste conjunto serão 
apresentados e explicados os tipos de juntas que compõem o protótipo e os 
respectivos graus de liberdade dos manipuladores robóticos. Também serão 
demonstrados os tipos de manipuladores robóticos e suas características. Será 
apresentado o projeto escolhido para construção do manipulador proposto por 
este trabalho, bem como as alterações feitas sobre tal projeto, relatando as mu-
danças necessárias para a conclusão do manipulador. Logo após se apresenta a 
interface de controle desenvolvida, por microcontrolador, e por fim, tem-se as 
considerações finais a cerca deste trabalho, bem como propostas para execução 
em trabalhos futuros utilizando o manipulador apresentado.
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teologia

A VOCAÇÃO COmO CAmINHO DE REALIZAÇÃO À LuZ DO SAV: 
SERVIÇO DE ANImAÇÃO VOCACIONAL

AURISTENIO BATISTA BANDEIRA
FERNANDO RODRIGUES FRANCISCO
Neste trabalho monográfico procuramos apresentar o Serviço de Animação Vo-
cacional (SAV) como um caminho que ajudará o ser humano a encontrar-se e 
ser feliz. Tal itinerário ajuda a pessoa a descobrir o valor do ser homem ou mu-
lher e do verdadeiro sentido da vida. Sendo assim, a pessoa passa a assumir um 
compromisso com a transformação do mundo, contribuindo para a construção de 
uma nova humanidade. Portanto, o SAV tem a missão de ajudar a pessoa a ser um 
bom cristão e cidadão, norteada pela fé e pelos valores evangélicos.

EDItH StEIN: INtELECtuAL E mÍStICA

ADRIANO CÉZAR DE OLIVEIRA
LUIZ ANTÔNIO LOPES RICCI
 O objetivo desta comunicação é elucidar a figura histórico-religiosa de 
Edith Stein, a monja carmelita Tereza Benedita da Cruz, grande filósofa e mística. 
Para tal se faz necessário observar sua trajetória desde seu contexto familiar, seu 
brilhantismo acadêmico, sua conversão, seu ingresso no Carmelo e depois seu 
Martírio em Auschwitz. O percurso de Edith Stein trás pontos relevantes para 
reflexão em nosso tempo. A ‘ciência da cruz’ que ela ensinou ajuda-nos a refletir 
sobre o papel do cristão do século XXI frente aos desafios da sociedade

REPENSAR OS mINIStÉRIOS ECLESIAIS À LuZ DOS tEXtOS 
DO SEGuNDO tEStAmENtO

ATHILA JOSÉ TINTINO
SIDNEI DE PAULA SANTOS
 Com o intuito de criar espaços para uma reflexão teológica no campo 
da necessária renovação eclesial, este trabalho trará presente inúmeros relatos 
do Novo Testamento que evidenciam a organização dos ministérios no início da 
Igreja, cujo paradigma é, necessariamente, Jesus. Por meio de sua vida, palavras e 
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obras, Jesus deixa a seus seguidores o maior e único modelo a ser imitado. Aquele 
que veio para servir e não para ser servido, ensina aos seus que o caminho da rea-
lização do Reino é a submissão aos irmãos por meio do amor pleno, sem reservas. 
A Igreja primitiva, que se origina no testemunho dos apóstolos, insiste que os 
ministérios eclesiais não devem ter por base os poderes do mundo, mas o Cristo, 
que lava os pés e se esvazia completamente, fazendo-se pobre, servo de todos, 
servo de YHWH. Dentro da perspectiva da necessária renovação ministerial, este 
trabalho quer, ainda, refletir sobre as questões que envolvem a ministerialidade 
das mulheres e a ordenação de homens casados.

CAtEQuESE E LItuRGIA: mEIOS EFICAZES DE EVANGELIZAÇÃO 
PARA O ENCONtRO PESSOAL COm CRIStO

CARLOS ROGÉRIO DA SILVA
FERNANDO RODRIGUES FRANCISCO
 Queremos apresentar que através da catequese e da liturgia a Igreja Cató-
lica possui duas ferramentas de trabalho que proporcionam a evangelização dos 
povos. Entendemos o quão se faz necessária a obediência e a fidelidade à palavra 
de Deus para a eficácia da evangelização. Consequentemente o testemunho de 
vida do fiel cristão dá credibilidade à sua missão de catequista. E deste modo, pela 
experiência de vida cristã virtuosa ocorre de fato ao crente um encontro pessoal 
com Cristo. É com a catequese e a liturgia que a Igreja procura realizar esse encon-
tro do homem com Cristo.

A COmPREENSÃO DE DEuS QuE SE REVELA COmO 
SENDO ESSENCIALmENtE AmOR: AS ImPLICAÇõES mORAIS 

PARA A VIDA CRIStÃ

DALMO JOSÉ DIAS DA CONCEIÇÃO
LUIZ ANTÔNIO LOPES RICCI
 A compreensão de Deus que se revela como sendo essencialmente amor 
nos conduz as implicações morais, que por usa vez traduzem concretamente a 
essência da qual se atribui ao divino. Esta, entretanto, age diretamente na vida 
do homem de modo que ele se sente a orientar sua conduta moral unicamente 
para o sagrado, e a isto chamamos de implicâncias morais.Ao citar a fé é preciso 
se tornar claro que ela é o sinal evidente por parte do homem dessa relação mú-
tua estabelecida entre os dois extremos. Desse relacionamento, visto que Deus é 
amor, cabe ao homem somente orientar sua conduta para que o caminho a ser 
percorrido logre êxito e seja idôneo. Portanto, ao compreender a didática divina 
temos que aceitá-la como meio de salvação da qual Deus jamais foi omisso, e as-
sim sendo, resta-nos não sermos apenas meros receptores, todavia devemos ser 
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exclusivamente protagonistas, pois as implicações morais requerem de nós uma 
posição que faça jus ao que se foi dito experimentado.

AmIZADE NA FELICIDADE À LuZ DA ÉtICA ARIStOtÉLICA E CRIStÃ 
Em VIStA DA SuPERAÇÃO DA CuLtuRA DO DESCARtÁVEL E POR 

umA CuLtuRA DO ENCONtRO

EDECARLOS GONÇALVES ARROYO
LUIZ ANTÔNIO LOPES RICCI
 Este trabalho apresenta a concepção de como era entendida as relações 
éticas no cenário grego berço de Aristóteles, e de como a contemporaneidade 
nos apresenta o desfalecimento destas relações, principalmente no que se refere 
à amizade. Desde a antiguidade as relações éticas já eram pauta de discussão. O 
conceito de amizade caminha conosco desde a Grécia antiga, onde era entendi-
da como ferramenta para a manutenção da polis. Aristóteles nos apresenta três 
formas de amizade: como virtude, por prazer e por utilidade. Em contrapartida, 
a ética cristã é compreendia como a superação da cultura do descartável e das 
relações liquidas apontada por Baumam. Jesus Cristo se apresenta como o gran-
de protótipo ético e seus valores são caminhos para uma vida ética. Seguindo o 
itinerário proposto pelo Mestre das relações, uma nova visão é lançada sobre os 
conflitos contemporâneos. A amizade que outrora é tida como um fato social é 
vista agora como algo divino e querido por Deus.

“Eu VI, OuVI E DESCI” 
DEuS SE REVELA NA HIStÓRIA

EDVALDO RODRIGUES
MAURO ARISTIDES STRABELI
 Segundo Latourelle a revelação de Deus é um autocomunicar-se a toda 
humanidade. Dentro do seu desejo salvífico Deus se revela a humanidade comu-
nicando-se e atraindo o gênero humano para Si. Podemos compreender que esse 
processo de revelação se dá inicialmente na obra da criação, a palavra criadora 
revela a vontade de Deus em constitui no mundo uma obra boa e bela. Após a pa-
lavra criadora, Deus utiliza de testemunhas (profetas), para se comunicar ao povo 
de Israel, a palavra proferida pelo profeta revela a vontade de Deus em unificar o 
povo e fazer com que o mesmo não peque. Não podemos falar da palavra profé-
tica se não olharmos para seus interlocutores. Moisés tido como um dos grandes 
profetas faz a experiência do comunicar-se com Deus. Na teofania da sarça arden-
te Moisés faz a experiência da revelação de Deus, que o texto mostra através dos 
verbos que o revelam como Deus encarnado na história.
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O mÉtODO PARABÓLICO DE JESuS NA tRADIÇÃO SINÓtICA: 
LItERAtuRA, CAtEQuESE, tEOLOGIA E VIDA À LuZ DA FÉ

GIOVANI FERNANDO CARDOSO
SIDNEI DE PAULA SANTOS
 Procurar responder o que é uma parábola não é algo tão simples como 
aparenta. Não é satisfatório recorrer a uma mera definição literária que considera 
a parábola como mais uma figura de linguagem ou recurso pedagógico. De início, 
é preciso buscar no ambiente multiconceitual sapiencial judaico seu significado 
para esboçar suas raízes e até mesmo encontrar alguns textos parabólicos na tra-
dição de Israel Antigo. Outro dado é que o recurso ou método de parábolas era 
utilizado por outras culturas do Oriente Médio. No método parabólico de Jesus 
há uma novidade, não em nível estrutural, mas do emprego de imagens concre-
tas, por exemplo, ao se remeter ao comportamento de Si e de Deus no conteúdo de 
sua pregação. O método parabólico de Jesus tem um lugar na realidade histórica 
daquele tempo, e, sobretudo, em sua Pessoa. Assim, um passo significativo no 
estudo do método parabólico de Jesus é levar o homem, não simplesmente em 
aprender algo ensinado, mas que algo em sua vida seja transformado.

O SILÊNCIO DOS CASAIS Em SEGuNDA uNIÃO

JACKSON BRASIL GOMES
CARLOS ROBERTO SANTANA DA SILVA
 Neste presente trabalho procuramos destacar o matrimônio como pedra 
fundamental para a vida da família. Assim, mostrando como os separados, divor-
ciados e casais em segunda união vivem dentro da Igreja hoje. Desta forma, para 
uma melhor compreensão dos diversos aspectos do casamento e da vida familiar 
necessário se faz uma contextualização daquilo que temos no contexto religioso 
diante da Sagrada Escritura, do que a Igreja pensa sobre o matrimônio, ou seja, 
um pacto e a realidade que é encontrada dentro da Igreja norteada pelo Código 
de Direito Canônico. Tendo como base apoio moral e espiritual, mostrando aos 
separados, divorciados e casais em segunda união que a Oração é algo indispen-
sável para o homem, muito mais indispensável para aquele que passa por um 
sofrimento e solidão.
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SECuLARISmO E A FAmÍLIA

JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO
DULCINÉA RAMALHO AMARAL DE OLIVEIRA
ALZIRA PEREIRA DE LIMA
ANATOLI KONSTANTIN GRADISKI
 A modernidade na sociedade atual, encontram problemas de ordem so-
cial que implicam na aculturação e na perda da busca de valores. O secularismo 
reduz a fé na Igreja no âmbito privado e comunitário, nega a transcendência, a 
ética, a moral, o discernimento entre bem e do mal, aumento do relativismo, e 
interfere na liberdade. A secularização interfere no compromisso da doutrina po-
lítica, religiosa e da própria vida. Os jovens não conseguem se identificar com 
a tradição religiosa dos pais, deixam a prática e migram para outras seitas. As 
principais causas são a falta de diálogo familiar, interferência dos vários meios 
de comunicação, o relativismo, o consumismo desenfreado. A liberdade religiosa 
cria um pluralismo religioso na vertente da mentalidade secular, que revela uma 
busca do sagrado e da satisfação pessoal. A realidade torna-se aparente e tudo 
torna-se descartável, deteriorando as raízes da cultura e valores familiares.

mAtRImÔNIO: A GRAÇA QuE SANtIFICA DuAS ALmAS

LEANDRO DONIZETE DA SILVA
CLÉCIO RIBEIRO
 Aproximar-se hoje do Sacramento do Matrimônio, é um convite a reco-
nhecer a presença de Deus que santifica duas almas que de livre vontade se unem. 
A união entre um homem e uma mulher, sempre foi marcada por uma celebração, 
isso nos mais diversos povos e nas mais diversas religiões. Isso se dá, pela necessi-
dade de divinizar esse encontro gerador da vida, encontro esse desejado por Deus 
desde a Criação do homem, o matrimônio pensado, desejado e amado por Deus 
sempre será a mais radical consequência da Encarnação.

A ImPORtÂNCIA DO CRIStIANISmO HOJE E O mODELO
CAtECumENAL PARA A NOVA EVANGELIZAÇÃO

LUAN MARQUES DOMINGUES
FERNANDO RODRIGUES FRANCISCO
 Este trabalho pretende estabelecer em linhas gerais, a importância do 
cristianismo na atualidade. Como é possível diante de uma sociedade pós-mo-
derna, preenchida pela cultura líquida, em que os valores são passageiros, ser 
o cristianismo uma proposta válida não obstante seus dois mil anos de história. 
Ademais, através de um viés histórico clarificar os acertos e desvios da evange-
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lização no transcurso dos séculos. Por fim, evidenciar o apelo da Igreja desde o 
Vaticano II em redescobrir a importância do processo catecumenal tão valioso nas 
primeiras comunidades cristãs e que fora deixado de lado no passar dos tempos. 
Esta retomada do processo catecumenal, se dá pela sua importância metodológica 
e pela sua eficácia, pois se trata de uma adesão à pessoa do Cristo em detrimento 
da mera participação à uma instituição. É uma proposta inclusive para os que já 
receberam o batismo e que não possuem uma fé adulta.

O SACRAmENtO DO mAtRImÔNIO um EStuDO 
HIStÓRICO-CRÍtICO SOBRE O mAtRImÔNIO E A ABORDAGEm DA 

DOutRINA JuRÍDICO-PAStORAL

LUCAS ALAN COSTA
CARLOS ROBERTO SANTANA DA SILVA
 A união dos cônjuges é o nível mais elevado para mostrar a união do 
Criador com suas criaturas, sendo que a união do homem com a mulher ilumina 
a união que deve perpassar toda condição humana, pois apresenta uma relação 
fraterna de intimidade entre Deus e a humanidade. A união entre os cônjuges, 
isto é, entre homem e mulher, é a base que mostra que acima de tudo está o amor 
e a fidelidade que parte de um gesto de humildade entre ambos, que se doam 
um ao outro numa relação de igual reciprocidade. Este amor entre eles exprime 
e evidencia a relação de Cristo com sua Igreja, onde ambos devem se amar tendo 
como exemplo o próprio Cristo que deu a sua vida pela Igreja.

O HOmEm Em BuSCA DE DEuS: umA ANÁLISE A LuZ DA 
ANtROPOLOGIA tEOLÓGICA

LUIZ FERNANDO XAVIER
ANTONIO ILÁRIO FELICI
 Esta apresentação tem como objetivo discorrer sobre o homem que está 
em busca de Deus, baseando-se em temas ligados à disciplina de Antropologia 
Teológica. Desta maneira, de modo sucinto, identificamos a atitude do homem que 
deseja estar com Deus, como também deseja conhecê-Lo. Ao mesmo tempo, vere-
mos que Deus, diante da graça e do seu amor, atrai o homem para Si, e assim favo-
rece este encontro, de modo que a procura do homem e o desejo de conhecê-Lo não 
se torna simplesmente uma curiosidade, mas uma descoberta da sua essência, que 
é exatamente ser Transcendente. Cristo, modelo do Homem Novo, favorece esta 
procura e se torna aquele que revela ao homem a base para uma vida em Deus. 
Todo o homem, deste modo, é chamado a seguir o exemplo de Cristo, que sempre 
priorizou a missão de divulgar e semear o Reino de Deus sobre toda a Terra.
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OS ENCONtROS DE JESuS: umA ABORDAGEm 
tEOLÓGICO-ANtROPOLÓGICA DO ENCONtRO DE DEuS 

COm O HOmEm

MARCELO HENRIQUE GONZALEZ DIAS
FERNANDO CANO-MANUEL ABARZUZA
 Nosso objetivo é estudar o encontro de Deus com o homem. Este deseja 
a Deus, que toma a iniciativa e lhe vem ao encontro, criando comunhão de vida 
com ele. A religião cósmica (as religiões pagãs em suas mais diversas manifesta-
ções) apresenta as categorias fundamentais do encontro com Deus: a experiência 
com o numinoso, com o mysterium tremendum, provoca uma reação singular no 
homem, que o interpela e o atrai. O Antigo Testamento dá início à religião reve-
lada: Deus forma um povo em vista de Seu projeto salvífico universal, e o faz por 
meio de chamados concretos a pessoas escolhidas. A relação com Deus é pessoal, 
não abstrata, baseada na Aliança de verdade, justiça e amor. O Novo Testamento 
inaugura a religião da salvação realizada, cumprimento das antigas promessas. 
Isto se dá na Pessoa de Jesus Cristo, cuja Encarnação (e o que dela decorre: vida, 
Paixão, Morte e Ressurreição) tem a finalidade de manifestar ao homem o amor 
de Deus e libertá-lo da escravidão do pecado.

A CORPOREIDADE NA PREPARAÇÃO PARA O 
SACRAmENtO DO mAtRImÔNIO

MATHEUS LOPES FERREIRA
LUIZ ANTÔNIO LOPES RICCI
 Este trabalho apresenta o corpo como pressuposto para o amadurecimen-
to da afetividade e da sexualidade do casal dentro do processo de preparação 
para o sacramento do matrimônio, alicerçado numa proposta de discussão e re-
flexão em todo o seu bojo, com o objetivo de contribuir para maior compreensão 
da corporeidade como um todo. A teologia cristã ilumina e ressignifica o corpo 
humano, não conceitua apenas como expressão de crescimento, envelhecimen-
to, precariedade e morte, mas reconhece-o enquanto ser que fala sem palavras. 
Pela linguagem do corpo se diz muitas coisas aos outros, nosso corpo é centro de 
informações. O maior desafio da corporeidade e de sua linguagem não se encon-
tra no nível propriamente biológico, mas no hermenêutico. Apresenta também o 
pensamento de alguns sobre o referido assunto, os subsídios que existem, o que 
o “curso de noivos” e a Igreja transmitem aos casais em preparação para o Sacra-
mento, bem como suas principais dúvidas e angústias.
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tEOLOGIA INDÍGENA: ALGumAS EXPRESSõES DE ARtE 
COmO REPRESENtAÇÃO SImBÓLICA DO SAGRADO

PEDRO NETO ALVES LIMA
MAURÍLIO ALVES RODRIGUES
 Vamos analisar o sentido da palavra arte e qual a sua relação com o Sa-
grado, enquanto manifestação de uma cultura e de uma espiritualidade. E da-
remos uma maior ênfase nas expressões da teologia presente na arte indígena. 
Faremos uma retrospectiva analisando a chegada dos portugueses no Brasil, e o 
modo como o Cristianismo, por meio de alguns religiosos, enxergavam as mani-
festações do Sagrado através da arte dos povos indígenas. Demonstraremos como 
por meio de algumas expressões da arte indígena e sua representação simbólica 
do Sagrado, pode-se constatar a existência de uma Teologia Indígena.

A SALVAÇÃO ANuNCIADA E REALIZADA NO tEmPO: 
O HOJE SALVÍFICO DO EVANGELHO DE LuCAS

RAFAEL ANDREATTA
SIDNEI DE PAULA SANTOS
 A salvação é a iniciativa que Deus tem de libertar o homem do pecado e 
consequentemente da morte. Jesus é o único que pode salvar. O teólogo que es-
creve para sua comunidade de origem helênica aborda o tema do universalismo 
salvífico, e enquadra a salvação como uma ação dentro do tempo. Este tempo da 
salvação mencionado por Lucas é “hoje”.

A EVANGELIZAÇÃO DESENVOLVIDA PELA IGREJA CAtÓLICA AO 
LONGO DOS SÉCuLOS: CAtEQuESE E NOVA EVANGELIZAÇÃO

THIAGO ANTONIO DE SOUZA
FERNANDO RODRIGUES FRANCISCO
 O Papa emérito Bento XVI já manifestara durante seu pontificado uma 
preocupação da Igreja com a evangelização em tempos atuais. A pastoral da 
catequese, que teve seu redespertar após o Concílio Vaticano II, vem encontran-
do dificuldades crescentes no processo de educação da fé cristã em meio a esta 
sociedade cada vez mais distante de Deus o que torna a missão da Igreja sempre 
mais desafiadora. Chega, assim, o tempo de se repensar as metodologias de 
educação e transmissão da fé cristã, as formas de vivências da Palavra, da Dou-
trina e da Espiritualidade, para conservar o vigor do discipulado-missionário e 
garantir que o Cristianismo não seja apenas uma “boa ideia”, mas que funda-
mente de fato uma geração de homens novos para um mundo novo. Assim, a 

228



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

linguagem verbal humana deve contribuir com uma comunicação eficaz, favo-
recendo um motivado e alegre anúncio do Evangelho.

ÉtICA E O AtO VIRtuOSO Em VIStA DAS LEIS: Em umA REFLEXÃO 
ENtRE ORÍGENES, tOmÁS DE AQuINO E HuBERtO ROHDEN

THIAGO CARLOS DOS SANTOS
LUIZ ANTÔNIO LOPES RICCI
 Ética e o ato virtuoso em vista das Leis – buscará expor o ato que cultive 
as qualidades da virtude numa reflexão entre Orígenes, Tomás de Aquino e Hu-
berto Rohden, além do mais, fazendo uso de outros pensadores, entretanto tendo 
sempre como propugnáculo o pensamento destes que influenciaram no processo 
formativo da cognição universal. Logo, ter-se-á em conta as virtudes, e as des-
virtudes, pois, diante de impasses quotidianos nós seres humanos, lidamos com 
ensejos que pede-nos o agir virtuoso, e há impasses para se orientar à tal feitio, 
contudo temos de olhar as leis escritas, e as inscritas no lugar secreto do ser hu-
mano, sua consciência, para o reto agir.

BAtISmO E EuCARIStIA: VERtENtES DA LItuRGIA CRIStÃ NA 
PAtRÍStICA, ASPECtOS CONStItutIVOS E CARACtERÍStICOS NA 

VIGÍLIA PASCAL

VALÉRIO ROBERTO GOMES
ISMAEL MARTIGNAGO
 O presente trabalho cientifico, tem como objetivo despertar um olhar nos 
ritos sacramentais do batismo e eucaristia nos primeiros três séculos da Igreja. 
Por meio de catequeses Cirilo de Jerusalém ensinava, aos que queriam aderir ao 
cristianismo, sendo por meio de um itinerário de fé, com isso, o neófito passava 
por um tempo que chamado catecumenato, geralmente no período da quaresma, 
sendo admitidos na comunidade com muita festa nos Ritos da Vigília Pascal.

A CONtRIBuIÇÃO DO SANtuÁRIO NA AÇÃO PAStORAL DA IGREJA

VERA LÚCIA DA SILVA SOARES
LUIZ GERALDO GONÇALVES
FERNANDO RODRIGUES FRANCISCO
 Segundo Conc. Vat II, na constituição pastoral Gaudium et Spes, pastoral 
consiste em debruçar sobre as aspirações e angústias dos homens para lhes pro-
por, a partir delas, a mensagem cristã, uma vez que a pastoral traz em sua própria 
razão de ser, toda a ação da Igreja e sua missão neste mundo, desvelando a reali-
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dade de que a Igreja nasceu, e traz em si, a missão de anunciar Jesus Cristo e fazer 
o Reino de Deus acontecer. Anúncio este que deve ser proclamado em todos os 
lugares e de todos os lugares pelos cristãos de boa vontade, sendo que para essa 
atividade muito contribui os lugares sagrados e destinados para o acolhimento e 
formação dos fiéis, que como exemplo tem os Santuários.

SANtOS INCORRuPtOS

WILLIAN DE OLIVEIRA MARTINS
LUIS ROBERTO PEDROZA
 Corpo Incorrupto é o corpo humanoque apresenta a propriedade, sem 
que tenham sido utilizados métodos de embalsamamento, de não se decompor 
após a morte. O fato é considerado por vários religiosos como miraculoso , e o 
termo figura em senso comum com tal acepção. O fenômeno da incorruptibilida-
de pode ocorrer com todo o corpo ou com apenas parte dele. Em alguns casos, os 
corpos incorruptos emanariam até mesmo um odor agradável.
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