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APRESENTAÇÃO
O 6º Congresso de Pesquisa Científica: Inovação, Sustentabilidade, Ética

e Cidadania tem por objetivo expor o impacto de pesquisas, projetos, tecnologias,
métodos e processos que adotam em sua concepção, requisitos essenciais como
inovação, sustentabilidade, ética e cidadania, apresentando no âmbito regional e
nacional, investigações e estudos de casos que se destacam como soluções nestas
linhas de pesquisas, desenvolvimento e implantação.
Contribuem com a organização do evento neste ano de 2016, o Centro
Universitário Eurípides de Marília - UNIVEM, a Faculdade João Paulo II - FAJOPA, a Faculdade de Tecnologia de Garça - FATEC de Garça e a Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA. A Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), campus de Marília participa como instituição convidada
oferecendo a palestra inaugural do evento.
A cada edição, o Congresso de Pesquisa Científica atinge um número
maior de participantes. É uma ótima oportunidade para o estudante apresentar
sua pesquisa que pode se encontrar e estágio preliminar, parcial ou final.
A cidade de Marília e região nos últimos anos vivenciou uma transformação em relação à pesquisa e inovação, com o fortalecimento do Centro Incubador
de Empresas de Marília (CIEM), o reconhecimento da cidade como um Arranjo
Produtivo Local (APL) em Tecnologia da Informação e a criação do Centro de Inovação Tecnológica de Marília (CITec-Marília). O Centro de Inovação Tecnológica de Marília, credenciado à Rede Paulista de Centros de Inovação Tecnológica
(RPCITec) do Governo do Estado de São Paulo em dezembro de 2015, mantém
uma série de ações num ambiente de colaboração científica e tecnológica entre
instituições de ensino, os governos municipal, estadual e federal e as empresas
que são contempladas com projetos de apoio ao empreendedorismo sustentável e
à inovação tecnológica.
O CITec-Marília tem como entidade gestora, a Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha (UNIVEM) e conta com o apoio do Centro Incubador
de Empresas de Marília – CIEM, Associação de Empresas de Serviços de Tecnologia da Informação – ASSERTI, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
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– MCTI, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP, Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, Prefeitura de Municipal de Marília,
SEBRAE/SP, outros Centros de Inovação Tecnológica como do grupo Boa Vista
(BVTec), do grupo Locaweb (Tray Labs), do UNIVEM (COMPSI) já integrados e
ativos no CITec-Marília, além de instituições de ensino como a UNESP, FATEC,
ETEC, Senai e Senac.
Um Centro de Inovação Tecnológica é um empreendimento que concentra, integra e oferece um conjunto de mecanismos e serviços de suporte ao processo de inovação tecnológica das empresas, constituindo-se, também, em espaço de
interação empresarial-acadêmica para o desenvolvimento de setores econômicos.
O CITec-Marília promove o fortalecimento e estimula processos locais
e regionais em prol do desenvolvimento e da competitividade das empresas da
região, oferecendo um espaço adequado para a pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D&I) de empresas com perfil inovador.
Marilia e região hoje reúnem os requisitos para a solicitação de um Parque Tecnológico que beneficiará os setores econômicos de vocação da região. No
entanto, para que este modelo seja sustentável a formação e o desenvolvimento
de pessoas é fundamental e o 6º Congresso de Pesquisa Científica tem como objetivo estimular os novos talentos a se engajarem na área da pesquisa e inovação.

Prof. Dr. Elvis Fusco
Coordenador do Centro de Inovação Tecnológica de Marília
Professor e Coordenador dos Cursos de Bacharelado em Ciência da Computação e
Bacharelado em Sistema de Informação do UNIVEM

www.univem.edu.br/cpc2016
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“A importância da pesquisa
científica para a formação
profissional"
Prof.ª Dr.ª Márcia Cristina de Carvalho Pazin Vitoriano
Universidade Estadual Paulista “Júlio de MesquitaFilho”
Unesp Marília

Data: 24/10/2016 – 19h30min
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ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO EMPRESARIAL E LOGÍSTICA

GESTÃO AMBIENTAL: ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS NA COMPRA E REVENDA
DE MATERIAIS RECICLÁVEIS: ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA GARCENSE
VINÍCIUS TADEU FERREIRA DA SILVA, VÂNIA CRISTINA PASTRI GUTIERREZ

O meio ambiente age como fonte de recursos para as empresas, sendo que
estas extraem os recursos naturais necessários para a produção de bens e serviços, bem
como um depósito para despejos de materiais e energia não aproveitados. Os recursos
naturais são compostos de partes da biologia, como animais, solo, minerais e tudo que
seja útil para a subsistência humana. A população mundial passa de sete bilhões de pessoas, que consomem alguns desses recursos do meio ambiente diariamente, podendo
culminar em escassez. O trabalho de pesquisa tem como objetivo estudar a prática de
compra e revenda de materiais recicláveis, instigar a sensibilização e a conscientização
da população na causa e preservação do meio ambiente. O objetivo do tema é compreender os diversificados aspectos da reciclagem, bem como pesquisar casos e situações do
cotidiano da empresa. Para a realização deste trabalho optou-se pela pesquisa exploratória, que tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias.
COMÉRCIO ELETRÔNICO: SATISFAÇÃO DO CLIENTE COMO FATOR BÁSICO PARA
O DESENVOLVIMENTO DE UMA AGÊNCIA BANCÁRIA DO INTERIOR DO ESTADO
DE SÃO PAULO
DAYANA BORDIN DE OLIVEIRA, REGINA FERREIRA DA ROCHA

A globalização e o desenvolvimento de novas tecnologias contribuíram para o
aumento da competitividade. Por esta razão, as empresas buscam meios estratégicos de
atrair os clientes, como o comércio eletrônico que possui alcance global. Neste cenário,
todas as ações devem ser facilitadas, inclusive as relacionadas às instituições bancárias.
Embora as ferramentas oferecidas aos clientes auxiliem na efetivação das transações
bancárias, muitos não sabem utilizá-las. Propõe-se, compreender as principais estratégicas de fidelização adotadas por uma agência bancária, considerando a dinâmica de
atendimento pessoal e on-line empregada pelo segmento. Optou-se pelo uso do estudo
de caso com a gerência e os clientes de um agência bancária do interior do estado de São
Paulo. Como resultado parcial, notou-se que o gerente demonstra grande preocupação
quanto a satisfação dos clientes e, para detectar problemas, realiza pesquisas com a
clientela visando oferecer produtos e serviços diferenciados.
WORKCHAT: Sistema de Comunicação Empresarial
RAFAEL YOKOTA, MARIA HELENA BARRIVIERA E SILVA

Falhas de comunicação afetam de maneira negativa os relacionamentos entre
funcionários de uma organização e diminuem a qualidade do serviço. As consequências
geradas por essas falhas de comunicação podem trazer graves problemas, os quais podem evoluir e tornarem-se situações problemas irreversíveis. O objetivo deste projeto é
melhorar a interação entre os colaboradores da organização, através do desenvolvimento
do comunicador instantâneo denominado WorkChat, cujo intuito é integrar colaboradores
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e resolver problemas de falhas de comunicação interna. Desenvolvido na linguagem de
programação C++, o sistema tem a função de melhorar a interação interna, aumentando
assim a eficiência e a eficácia para a resolução de problemas e de disseminação de informações importantes. O projeto se baseou fortemente em comunicadores similares e em
problemas comuns relacionadas às falhas de comunicação. Uma característica importante
do WorkChat é o armazenamento das postagens para posterior conferência.
RESISTIR NÃO É A REGRA: UM ESTUDO SOBRE MUDANÇAS ORGANIZACIONAIS E
MANUTENÇÃO DE PARADIGMAS
VALTAIR BARBOSA DA SILVA, SOLANGE APARECIDA DEVECCHI ORDONES

É evidente que as empresas promovem mudanças no meio social através dos
serviços, produtos e tecnologias que desenvolvem, porém em paradoxo tem tendência a
evitar qualquer mudança que proceda do mundo exterior. A literatura define que as organizações bem sucedidas devem ser voltadas aos clientes e abertas à mudança, contando
com pessoas que se encarreguem dessas tarefas em todas as suas áreas e tratem esses
elementos como oportunidades e não restrições e ameaças. O presente trabalho tem
como proposta abordar a importância da quebra de paradigmas para uma cultura favorável a mudança e ao desenvolvimento organizacional. Como objetivo principal investiga a
resistência das pessoas e das organizações às mudanças e a importância de promover
o desenvolvimento organizacional. A pesquisa caracteriza-se como exploratória, analítica
e descritiva, por meio de levantamento de literatura e questionário aplicado na empresa
Brudden Equipamentos em Pompéia- SP.
COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL: UMA ÁREA ACADÊMICA DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DE UMA EMPRESA DO RAMO DE CALÇADOS DE GARÇA/SP
ADILAINE CUBA DA SILVA, ÉDIO ROBERTO MANFIO		

A comunicação é uma das principais ferramentas estratégicas para construção
de um ambiente organizacional harmonioso, além de manter boa interação entre os funcionários, líderes e clientes quando aplicada de maneira eficiente. Este trabalho teve o objetivo de verificar se a Comunicação Organizacional apoia estrategicamente o desenvolvimento de uma empresa localizada em Garça/SP. Para tanto, a opção foi pela pesquisa
exploratória com aprimoramento de conteúdo e ideias, análise quantitativa que é composta pela aplicação de um questionários a colaboradores da empresa estudada e levantamento bibliográfico. Os resultados indicam que é primordial a existência da comunicação
como diálogos, interações, relações de confiabilidade, oportunidade para manifestação
das ideias dos funcionários, preocupação com clientes e fornecedores por relacionamento
de prioridade entre outros, visto tais práticas tendem a influenciar estrategicamente no
crescimento, na expansão e na imagem da organização.
A IMPORTÂNCIA DO NOVO SISTEMA ACADÊMICO (NSA) PARA O CONTROLE DE
EVASÃO E RENDIMENTO ESCOLAR DA ETEC MONSENHOR ANTONIO MAGLIANO
DE GARÇA/SP
ANDREA CARMEZINI MALANGE, MARIA HELENA BARRIVIERA E SILVA

Atualmente o gestor tem um grande volume de informações para analisar de
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forma rápida, pois as decisões devem ser tomadas com agilidade para que seu negócio
seja competitivo. Na gestão escolar, as informações devem ser utilizadas para minimizar
os problemas de evasão e aproveitamento dos alunos. Este estudo demonstra a importância da informatização na instituição Etec Monsenhor Antônio Magliano, enfatizando a
praticidade e a precisão do sistema implantado - o Novo Sistema Acadêmico (NSA). O
estudo foi realizado através de entrevista com a coordenação pedagógica e pesquisas
bibliográficas que puderam comprovar a relevância da informatização e as melhorias conquistadas. Verifica-se que, após a informatização, o controle sobre os processos se tornou
mais dinâmico e a resolução dos problemas mais ágil, ou seja, a implantação do sistema
permitiu à coordenação pedagógica ter um controle mais exato do desempenho do aluno,
além de resolver com mais precisão e agilidade os problemas acadêmicos.
OS VÍNCULOS DO TRABALHO COMO INSTRUMENTO DE ESTIMULO PARA A PERMANÊNCIA DO DOCENTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA CIDADE DE GARÇA/SP
ANDREA CARMEZINI MALANGE, LUANA MAIA WOIDA		

As relações humanas no trabalho são analisadas desde a Teoria das Relações
Humanas na Administração que já demonstravam que os vínculos dentro da empresa
influenciam no seu sucesso. O objetivo geral deste estudo é compreender os vínculos
no trabalho nas organizações e como o gestor pode estimular a formação de vínculos
positivos e a sua permanência. Este trabalho torna-se relevante, à medida que busca entender os pontos que fazem com que colaboradores mantenham vínculos com a empresa
mesmo quando insatisfeitos com as condições de trabalho, sejam eles fatores internos
ou externos. Para o presente trabalho, será utilizado como procedimento metodológico a
aplicação de um questionário no formato escala de Likert, em professores de escolas públicas e particulares na cidade de Garça. Para organização e análise utilizar-se-á Ranking
Médio. Por fim, como resultado pretendido espera-se definir os indicativos que auxiliem as
organizações a estimular a permanência do profissional na organização.
A INFLUÊNCIA DO ESTRESSE NA QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS
VAREJISTAS DA CIDADE DE GÁLIA
ELISA GABRIELA FERREIRA DA SILVA, CÁSSIA REGINA BASSAN DE MORAES

O trabalho objetiva investigar como a Gestão de Pessoas pode contribuir para a
diminuição do estresse. Desta forma foi desenvolvido uma pesquisa de caráter qualitativo,
para analisar os fatores que influenciam os níveis de estresse, como também o grau de
satisfação dos colaboradores que atua no comercio varejista da cidade de Gália – SP.
Como metodologia foi desenvolvida uma pesquisa exploratória com a aplicação de um
questionário aos colaboradores e uma entrevista estruturada ao Gestor responsável. A
pesquisa encontra-se em andamento e os resultados serão apurados após a análise.
ANÁLISE SWOT COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA PARA NOVAS EMPRESAS
IGOR SOARES CHAGAS, ELTON AQUINORI YOKOMIZO

O tema abordará o início de uma nova empresa que foi instalada na cidade de
Marília – SP e inaugurada dia 28/08/2016, onde nela foi realizado um estudo de caso
sobre planejamento estratégico, utilizando a técnica da ferramenta S.W.O.T que analisa
as oportunidades, ameaças, forças e fraquezas presente na empresa, estudando seu am-
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biente interno e externo. Utilizou – se esta ferramenta com objetivo de analisar as oportunidades que haviam para iniciar esse novo empreendimento na cidade de Marília - SP,
também foi analisado as ameaças presentes no ambiente em que a empresa atua e as
forças e fraquezas que a empresa irá possuir ao longo do tempo. Feito isso, os pontos
foram analisados e estudado uma maneira de como minimizar ou eliminar as ameaças e
fraquezas mantendo a competitividade no mercado, e também aproveitando as oportunidades e forças para dominar o ambiente em que atua.
AGÊNCIAS REGULADORAS
HELOÍSA DE OLIVEIRA ANDRADE E SOUZA, BENEDITO GOFFREDO

A partir de que o Brasil começou a apresentar problemas na busca do aperfeiçoamento dos serviços públicos e da infraestrutura essencial para a desenvoltura dos preceitos constitucionais esboçados em 1988, inspirando-se nos preceitos norte-americanos,
cria-se no Brasil as agências reguladoras. Criada pela lei nº 8.031 de 1990 e alterada pela
lei nº 9.491 de 1997, possuindo característica neoliberalista. O Poder Executivo deixou de
exercer as atividades no setor público por conta da insuficiência de recursos financeiros
para cumprir seus deveres, delegando assim a privatização e impulsionando o surgimento
das agências, que são denominadas autarquias especiais, com sociedade de economia
mista, que se tornaram responsáveis em aplicar a eficiência nos setores públicos determinados em lei para regulação, como a qualidade de serviço, equilíbrio econômico, qualidade de vida, respeito aos direitos fundamentais, transparência, igualdade, distribuição justa,
e inclusão social.
O DESCARTE ADEQUADO DO LIXO ELETRÔNICO COMO FORMA DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
FÁBIO HENRIQUE ANGELO DOS SANTOS, CRISTIANA APARECIDA PORTERO YAFUSHI

Os equipamentos eletroeletrônicos (EEE) se tornaram o produto mais consumido diariamente entre a população em razão da praticidade e atratividade tecnológica.
Entretanto, não se dá a devida importância para o descarte correto dos resíduos eletroeletrônicos após a vida útil desses produtos. Neste aspecto, os EEE como celular, computador, televisor, dentre outros, apresentam elementos tóxicos (metais pesados) em sua
composição, causando reações que afetam a saúde humana e contaminam o ambiente. O
objetivo desta pesquisa é analisar com base no aprofundamento teórico e bibliográfico todos esses fatores relacionando com o Estudo de Caso aplicado na cidade de Garça/SP. A
pesquisa possui um roteiro de entrevista com perguntas abertas e é de caráter qualitativo
e possui como problema central a seguinte indagação: como evitar a ocorrência de danos
à saúde do homem e ao ambiente decorrentes do descarte inadequado do lixo eletrônico?
Palavras-chave: ambiente, lixo eletrônico, sustentabilidade.
O PAPEL DO ADMINSTRADOR FRENTE ÀS IMPLICAÇÕES ÉTICAS DA GESTÃO AMBIENTAL ORGANIZACIONAL RUMO À RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL
THAYNARA DRIELLI DE SOUZA GARCIA, SOLANGE AP. DEVECHI ORDONES

A questão ambiental tem recebido um enfoque cada vez mais crescente. O assunto eclodiu em 1972,após a Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio
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Ambiente, a partir da qual, a temática que antes era pouco debatida começou a receber
destaque. Desde 1970, os problemas ambientais foram motivos para reunir centenas de
países em três grandes conferências mundiais de cunho ambiental, ocorridas em intervalos de vinte anos uma da outra, a partir das quais tornou-se possível a elaboração de
propostas e acordos entre os Estados que rumem ao desenvolvimento sustentável, tais
como a Responsabilidade Social Empresarial (RSE),e tornou-se papel dos administradores fazerem a implantação destas políticas em suas organizações. Assim, o estudo propõe
identificar os fatores que tornam as empresas responsáveis socialmente e qual o papel
do administrador no cenário socioambiental empresarial. A metodologia é exploratória e
descritiva. Os resultados obtidos são de que as políticas socioambientais têm avançado.
DESAFIOS DE UMA EMPRESA FAMILIAR
VANESSA APARECIDA PEREIRA, SILVANA FESTA SABES

Classifica-se como empresa familiar aquela que tem origem ou história vinculada
a uma família ou está vinculada a mais de duas gerações com os fundadores da empresa.
A importância das empresas familiares no Brasil é incontestável em diversas esferas: cultural, econômica, social etc. Diversos aspectos positivos e negativos influenciam no crescimento empresarial. Fundamenta-se os pontos em que a família ultrapassa os limites da
organização, ocorrendo a ausência de distribuição hierárquica empresarial, sendo assim,
apontando-se possíveis soluções para os aspectos negativos, amenizando os problemas
resultantes da má gestão. O método é o dedutivo, com coleta de dados bibliográfica, documental e estudo de caso. Concluiu-se que, as dificuldades empresariais, consideravelmente, simples, que poderiam ser solucionadas com agilidade e coerência, estendem-se
por um período, até serem solucionados, por ausência de iniciativa dos gestores. Palavras-chave: Empresa familiar. Gestão. Organização
GESTÃO E INOVAÇÃO: UMA REFLEXÃO SOB O OLHAR DA
ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA
BARBARA PALMEZAN VANNUZINI, JOSE RIBEIRO LEITE

Tende-se por objetivo analisar e criticar a concepção de liberdade absoluta instituída pelo pós-modernismo existencialista e seu consequente vetor de transformação das
relações humanas, estabelecendo seus prós e contras. Há os objetivos específicos de
dissuadir a teologia pós-moderna ou filosofia humanista do mundo simplório até o universo
complexo de uma instituição e seus efeitos sobre a vida dos homens, para poder aludir
quanto opressora pode ser uma realidade onde você se torna único e exclusivo sujeito de
seu desenvolvimento como ser humano. A citação de Sartre “ O homem está condenado a
ser livre” é a mais real e complexa lei das instituições humanas e o fato de que toda ação
gera uma reação da mesma proporção é sua lei auxiliar.
A MOTIVAÇÃO E SUA INTERFERÊNCIA NO TRABALHO DO VENDEDOR:
ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DO RAMO DE DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS DA CIDADE DE GARÇA/SP
FERNANDA DIAS MARTINS, CLAUDIA MARIA BERNAVA AGUILLAR

O setor de vendas nas Organizações Empresariais é responsável pela fidelidade
do cliente e pelo lucro da empresa. Assim, mantendo os funcionários de vendas motiva-
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dos tornou-se estratégia das empresas contemporâneas para alavancar vendas e, consequentemente maior lucratividade. Desta forma, esta pesquisa tem por objetivo identificar
até que ponto o fator motivacional pode interferir no desempenho do profissional da área
de vendas. Para tanto, o trabalho foi feito por meio da pesquisa exploratória em uma empresa do ramo de distribuição de produtos eletroeletrônicos localizada da cidade de Garça
- SP, através da aplicação de questionário misto aos vendedores. Conclui-se que os fatores motivacionais podem interferir diretamente nestes profissionais de maneira positiva
trazendo benefícios para a organização ou de maneira negativa afetando a comunicação
e relacionamento com os clientes, trazendo possíveis prejuízos a organização, portanto
tratar a motivação dos vendedores é indispensável.
CARACTERISTICAS EMPREENDEDORAS: UMA DESCOBERTA SOBRE
O PERFIL MARILIENSE
CAMILA DE SOUZA NETO, ROBERTA FERREIRA BRONDANI

Os pequenos negócios correspondem atualmente a aproximadamente 98% das
empresas brasileiras. Na segmentação por porte, verifica-se que os Microempreendedores Individuais respondem por cerca de 50% desse número, seguidos das Microempresas
com 41% e as Empresas de Pequeno Porte que correspondem a 9% deste total. Muitos
destes empresários abriram suas empresas por necessidade, tendo em vista a crise que
o país enfrentou nos últimos anos. Contudo, alguns empreenderam por de fato terem um
perfil mais empreendedor. Neste sentido, esta pesquisa tem o objetivo de identificar qual
foi a motivação dos empresários de Marília para empreender e abrir o seu próprio negócio
e traçar o perfil destes empresários que atuam nos setores de comércio e serviços. Como
metodologia, além da pesquisa bibliográfica que auxiliará na conceituação do artigo, será
realizada uma entrevista com profissionais que atuam em órgãos de incentivo ao empreendedorismo e uma pesquisa de campo com empresários da cidade.
A AUSÊNCIA DO SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS E SEU IMPACTO NOS
MEMBROS ORGANIZACIONAIS DE UM HOSPITAL NA CIDADE DE GARÇA/SP
ELIEUSA DE SOUZA PASSOS, CRISTIANA APARECIDA PORTERO YAFUSHI

O gerenciamento eficiente das pessoas dentro do ambiente organizacional propicia conhecer as necessidades de desenvolvimento das competências e habilidades
que resultem em ações organizacionais. Desse modo, dispor de uma área de Gestão de
Pessoas que implemente treinamentos adequados e capacitantes em âmbito público ou
privado, proporciona a qualificação e o nivelamento necessário à seus colaboradores na
execução de suas atividades. Portanto, a pesquisa, consiste em um estudo de caso, em
um hospital na cidade de Garça/SP e é de carácter exploratório quali-quantitativo e possui
como problema central a seguinte questão: Quais são os impactos negativos que a ausência da área de Gestão de Pessoas geram em seus membros organizacionais?
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL: ESTUDO DE CASO DA COMUNICAÇÃO E SEUS
BENEFÍCIOS NA FACULDADE DE TECNOLOGIA DE GARÇA
JÉSSICA CRISTINA ROMÃO, ÉDIO ROBERTO MANFIO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a Comunicação Empresarial e seus
benefícios na Faculdade de Tecnologia de Garça – SP e verificar se ela contribui para o bom
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aproveitamento do aluno e seu rendimento em sala de aula. Esta análise permite estudar os
fundamentais aspectos da Comunicação Empresarial, analisar como a comunicação ajuda
na organização da empresa de maneira que o profissional transfira todo o conhecimento e
informações necessárias para os alunos e identificar os benefícios da comunicação interna
na instituição do ponto de vista empresarial. O tema é relevante principalmente por ser um
assunto presente no meio acadêmico estudado e ser a base para tudo o que é executado
em instituições dessa modalidade. O procedimento metodológico adotado contém levantamento bibliográfico que considera os aspectos relativos mais variados em relação aos fatos
de estudo e pesquisa exploratória constituída da aplicação e análise de questionários.
MAPEAMENTO DOS RELACIONAMENTOS ENTRE EMPRESAS DO
CLUSTER ELETROELETRÔNICO DE GARÇA/SP
REGINA FERREIRA DA ROCHA, JOSÉ PAULO ALVES FUSCO

As empresas precisam adotar novos paradigmas para atender as expectativas
de seus clientes. Elas estão migrando da atuação isolada para a gestão corporativa de
forma integrada internamente e coordenada externamente com os parceiros de operações. Redes de empresas tratam da cooperação entre as que atuam conjuntamente, sem
estabelecer vínculos financeiros entre si, e melhora a obtenção de vantagens competitivas. Clusters ou Arranjos Produtivos Locais são designações desses agrupamentos.
Pretende-se aplicar uma técnica de mapeamento dos relacionamentos entre os atores de
um cluster, para analisar a competitividade das linhas de negócios exploradas. O estudo
exploratório visou entender as relações entre as 44 empresas do segmento eletroeletrônico de Garça/SP. Notou-se, que as empresas de grande porte possuem relacionamentos
bem acentuados com alguns parceiros e, ainda, alguns atores da rede estão associados a
empresas fornecedoras de serviços e instituições de ensino específicas.
MARKETING SUSTENTÁVEL COMO FERRAMENTA PARA ATRAIR E MANTER CLIENTES
AMANDA CANDIDO RODRIGUES, NATALIA ALECIO PERES, ROBERTA FERREIRA BRONDANI

As mudanças climáticas, a escassez de recursos naturais e a desigualdade social que hoje são agravantes em todo o mundo fizeram com que a sustentabilidade e
a responsabilidade social se tornassem temas recorrentes em debates da sociedade e
discursos mercadológicos de empresas, que visam um diferencial competitivo com apelo
social. Este tipo de estratégia é conhecida como marketing sustentável como finalidade
atingir aqueles consumidores mais preocupados com a compra de produtos/serviços que
promovam a preservação ambiental e gerem menos impacto. Neste sentido, o objetivo
deste trabalho é demonstrar como o Marketing Sustentável pode ser utilizado pelas empresas como uma ferramenta para atrair e manter clientes. Como metodologia foi utilizada
a pesquisa bibliográfica e entrevistas com cinco empresas de Marília e região, por meio de
um questionário com perguntas abertas e fechadas. A pesquisa está em fase de finalização os dados visam responder ao objetivo proposto por este trabalho.
PROTOCOLO DE KYOTO, MDL E CRÉDITOS DE CARBONO, UMA ALTERNATIVA AO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL OU UMA AUTORIZAÇÃO PARA POLUIR?
JANAINA BENSDORP, VITOR AUGUSTO DE C. ORTOLAN, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

Líderes de várias nações discutem metas ambiciosas para reduzir as emissões
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de gases de efeito estufa, a fim de diminuir o grave impacto da mudança climática para o
meio ambiente, a sociedade e a economia. Objetiva-se com este estudo investigar os benefícios que a sociedade e as empresas podem obter com a comercialização de créditos
de carbono, tais como, a melhora da sustentabilidade do meio ambiente, maximização de
retornos financeiros e melhora na imagem da empresa perante a sociedade. Este estudo
foi desenvolvido com pesquisa expositiva por meio de revisão bibliográfica em livros e
artigos publicados sobre o assunto, bem como em sites da internet. A pesquisa poderá
trazer importantes contribuições para o desenvolvimento econômico e o meio ambiente,
transformando as externalidades negativas em positivas. Palavras-chave: Meio ambiente;
Créditos de carbono; cooperação internacional; direito de poluir.
ESTRATÉGIA DE MARKETING ESPORTIVO UTILIZADA PELA EQUIPE
DO BAURU BASKET
GUILHERME DE AGUIAR VILAR, JULIA PEREZ DA S. MELLO, ROBERTA F. BRONDANI

Atualmente, as empresas têm investido no marketing esportivo para divulgar sua
marca e atingir seus objetivos de acordo com o seu planejamento estratégico. O marketing esportivo não trata apenas do patrocínio e suporte aos atletas, mas refere-se a todas
as ferramentas que podem ser utilizadas para atingir os objetivos da empresa através da
mídia que é gerada tanto por equipes e atletas, quanto por eventos esportivos de sucesso.
O objetivo deste trabalho é verificar como o marketing esportivo é utilizado pelos patrocinadores da equipe do Bauru Basket, que tem se destacado em campeonatos nacionais e
internacionais e conseguiu o apoio de várias empresas. Como metodologia foi realizada a
pesquisa bibliográfica acerca dos conceitos de marketing, marketing esportivo, esporte e
patrocínios e uma pesquisa de campo por meio de entrevistas com os patrocinadores do
time de basquete de Bauru. A pesquisa está em fase de realização das entrevistas para
posterior tabulação e análise dos dados.
COMO A ESSÊNCIA IDEOLÓGICA AFETA O RESULTADO DA ORGANIZAÇÃO
GISELE NOGUEIRA FARIA, JULI PRADO, CÉLIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

Diante de um mundo globalizado, com cenários inconstantes e rápidas mudanças é imprescindível que as organizações se utilizem de um efetivo planejamento estratégico. Este, por sua vez, necessita de um alicerce chamado de Essência Ideológica-seus
valores, missão e visão. A essência ideológica de uma empresa proporciona identidade
à mesma e é capaz de influenciar o comportamento de seus colaboradores de maneira a
lhes dar senso de urgência para a consecução dos objetivos. A presente pesquisa tem por
intuito verificar como a essência ideológica de uma organização não governamental afeta
o resultado dela. A citada organização é uma Igreja Protestante. A metodologia adotada
integra a leitura exploratória, seletiva e analítica de obras literárias, impressas e online.
Uma pesquisa de campo também será realizada através da observação de métodos e estratégias já utilizados por uma instituição e trazer resposta a indagação. Palavras-chave:
Valores, Missão e Terceiro Setor.
AS AÇÕES DE ENDOMARKETING NAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO NA CIDADE DE MARÍLIA
AMANDA ALVES CORRÊA, TALITA C. MARSANGO, WILLIAM B. R. MOTA, ROBERTA F. BRONDANI

Um bom ambiente organizacional, junto com ações de endomarketing eficazes,
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favorece as empresas e está ligado ao seu desempenho frente ao mercado. O endomarketing é uma das ferramentas do marketing voltado para os funcionários da empresa,
que quando motivados e satisfeitos acabam por influenciar positivamente as vendas e a
imagem da mesma. O objetivo deste trabalho é verificar de que forma as empresas de
tecnologia da informação de Marília utilizam estas ações para melhorar seu ambiente
organizacional e os benefícios que elas conseguiram mensurar com o seu uso. Para embasamento teórico foram utilizados os conceitos de Marketing, Endomarketing, Startups,
entre outros. Como metodologia, além da pesquisa bibliográfica, será realizada uma pesquisa exploratória, com um questionário, aplicado em algumas empresas de tecnologia da
informação da cidade de Marília. A pesquisa está em fase de realização das entrevistas e
após a análise dos dados será possível responder ao objetivo proposto.
EMPREENDEDORISMO NA ERA DIGITAL
ALESSANDRO AP. ANTONIO, ARNALDO M. HIDALGO JR., JOÃO LUIZ JAVERA, SILVANA F. SABES

Com o crescimento da internet e seu impacto, ocasionaram o empreendedorismo
na era digital, que está relacionado na identificação de uma oportunidade, na dedicação e
na persistência para as inserções dos negócios digitais. Na esfera dos negócios digitais,
predominando a demanda por inovação como fator competitivo. A criatividade para a ação
empreendedora é a contribuição para a inovação na era digital. Este trabalho tem como
objetivo analisar a influência da era digital nos empreendimentos digitais. Segundo dados
coletados para a pesquisa o conhecimento no negócio e a tecnologia, são fatores essenciais para o sucesso empresarial. A pesquisa é básica, o método de pesquisa é o dedutivo
e as técnicas de coleta de dados são: bibliográfica, documental e via internet. A Pesquisa
contribuirá como apoio técnico para o empreendedorismo nos negócios digitais, visando o
desenvolvimento. Palavras-chave: Empreendedorismo. Inovação. Era Digital.
A FERRAMENTA 5 S COMO APOIO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
CLAUDIA MARA P. S. PAROLISI, LARISSA CHADI E SILVA, RENATA PINHEIRO, SILVANA F. SABES

O método 5 S é considerado como a ferramenta de apoio para implementação da
qualidade total. Este trabalho tem por finalidade apontar a implantação e a manutenção do
método 5 S, a capacidade de beneficiar a instituição de ensino – Etec Antonio Devisate,
na melhoria dos aspectos dos ambientes educacionais. Ressalta-se as características, os
benefícios e as dificuldades dessa ferramenta desenvolvida no Japão, que é adotada por
muitas empresas em todo mundo, buscando expressar como este método pode ser usado
como alavanca para os procedimentos de mudança organizacional. A pesquisa é básica,
sendo o método de pesquisa, o dedutivo e as técnicas de dados utilizadas são: bibliográfica, documental e via internet. Os principais resultados revelaram que o método 5 S é
um processo reeducativo, de recuperação e de práticas da melhoria contínua. Palavras-chave: Método 5 S. Qualidade Total. Melhoria Contínua.
ESTUDO DE SOLVÊNCIA EMPRESARIAL POR MEIO DE MODELO ECONOMÉTRICO:
REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA
LUÍS FERNANDO MANFRIM, MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS, SILVANA F. SABES, VÂNIA HERRERA

Econometria é a técnica de pesquisa econômica apoiada na análise matemática
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que estuda as informações econômicas e financeiras das empresas. A utilização de Modelos Matemáticos de Análise proporciona ao gestor, maior grau de precisão nas tomadas de
decisões. Objetiva-se nesta pesquisa elaborar um modelo matemático baseado na aplicação do Método de Regressão Linear Múltipla sobre indicadores econômicos e financeiros
de empresas, a fim de criar parâmetros que dê suporte à análise do Grau de Solvência
destas empresas. A pesquisa limita-se ao estudo em um determinado ramo empresarial.
A resultante deste Método é denominada de Equação da Reta que se aplica a qualquer
empresa de mesmo ramo e mesmas características operacionais das empresas contidas
no estudo. Uma vez aplicado esta equação nos índices econômicos e financeiros de uma
empresa que se pretenda estudar a Solvência, obtêm-se como resultado um Índice Posicional que diagnostica esta empresa em uma escala de Solvente à Insolvente.
AS ORGANIZAÇÕES E A SOCIEDADE: A RELAÇÃO ENTRE A GOVERNANÇA
CORPORATIVA E A RESPONSABILIDADE SOCIAL
ANA PAULA GONÇALVES, CRISLAINE CAMILI LIMA REINKAVIESKI, JULIANA STEFANINI RODILHA, SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES		

A governança corporativa, juntamente com o tema responsabilidade social, possui extrema importância nos dias de hoje. As organizações atuais devem ser conscientes
quanto à responsabilidade que possuem frente aos seus stakeholders, pois a crescente
globalização ajudou a gerar uma nova concepção cultural do papel das organizações e
das suas responsabilidades sociais na sociedade. Portanto, o objetivo do estudo é verificar como as empresas exercem a governança corporativa e a responsabilidade social,
levando em consideração as dificuldades e benefícios de tais práticas. A metodologia é exploratória, descritiva e analítica, por meio de levantamento bibliográfico, impressa e online,
ainda pesquisa de campo em empresas de Marília e região. Neste sentido, a governança
corporativa e a responsabilidade social precisam ser assumidas como um compromisso
da empresa para com a sociedade, sendo baseada em princípios morais que devem estar
acima dos interesses privados e econômicos.
CULTURA ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO DE CASO EM UMA UNIDADE
ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMILIA
BEATRIZ ROSA PINHEIRO DOS SANTOS, CASSIA REGINA BASSAN DE MORAES

A gestão pública brasileira busca transformações culturais positivas no seu dia a
dia de trabalho, viabilizadas através do estudo da cultura organizacional. Essa pesquisa
será voltada especificamente ao setor da saúde pública pois percebe-se que esse setor
possui falhas na gestão que dificultam o serviço de qualidade que deve ser cedido aos
pacientes. Dado exposto, o escopo desse trabalho é analisar a cultura organizacional
de uma unidade estratégica de saúde da família, a fim de propor elementos da gestão
que contribuam para a melhoria dos serviços prestados pela unidade. Para essa pesquisa, foi desenvolvido um estudo de caso de caráter exploratório, qualitativo e quantitativo.
Concluiu-se que a análise e gestão da cultura organizacional no ambiente contribuem para
a melhoria do atendimento e dos serviços em todos os aspectos envolvidos, além disso,
também se concluiu que a pontuação de alguns elementos da gestão pode contribuir para
o ambiente se trabalhados com profissionalismo.
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A DIVERSIDADE CULTURAL E SUAS IMPLICAÇÕES NO AMBIENTE
ORGANIZACIONAL DA EMPRESA RB ALIMENTOS DA CIDADE DE GARÇA-SP
BEATRIZ ROSA PINHEIRO DOS SANTOS, CASSIA REGINA BASSAN DE MORAES

A diversidade cultural pode ser definida como um conjunto de características culturais presente em um indivíduo que são distintas das características presente no outro.
Esse aspecto está presente em todo ambiente empresarial tanto com efeitos positivos,
quanto negativos, e são por esses efeitos é que as empresas estão começando a atentar
seus olhares para a gestão da diversidade cultural (GDC), a fim de alavancar resultados
ideais para seus ambientes. Dessa forma, objetiva-se demonstrar quais as implicações
da diversidade cultural dentro da empresa RB alimentos da cidade de Garça-SP. Esse
assunto originou-se de países como EUA e Canadá, assim torna-se essencial trazer essas inovações para o cenário empresarial brasileiro. Realizou-se uma pesquisa teórica e
exploratória visando analisar como a empresa entrevistada está gerindo esse fator a fim
de buscar bons resultados a organização. Certificou-se que a aplicação da GDC pode
colaborar como vantagem competitiva as organizações.
COMUNICAÇÃO CORPORATIVA: UMA ANÁLISE DAS VISÕES DA EMPRESA
E DOS FUNCIONÁRIOS ACERCA DO USO DA COMUNICAÇÃO NA GESTÃO DAS
ORGANIZAÇÕES
KARLA LAUANE BARROS, ROBERTA FERREIRA BRONDANI
Em meio a um mercado competitivo a comunicação corporativa é necessária
como uma ferramenta estratégica e também para a melhoria da gestão das organizações.
A comunicação corporativa é uma prática que tem sido adotada pelas empresas para
melhorar o relacionamento interno e externo e diminuir as barreiras e ruídos que dificultam
a compreensão da informação. Funcionários bem informados e envolvidos com os acontecimentos da empresa tornam-se uma das fontes de comunicação externa, e ajudam a
organização a motivar clientes e consumidores. O objetivo desse trabalho é apresentar um
estudo investigativo acerca da comunicação interna de empresas de pequeno e grande
porte de Marília e região fazendo uma comparação entre a visão destas empresas e a
visão de seus funcionários a respeito do uso da comunicação na gestão empresarial.
MOTIVAÇÕES: LEVANTAMENTO DOS TIPOS MAIS FREQUENTES

MILENE LUNA DA SILVA, LUANA MAIA WOIDA

Este artigo tem por objetivo abordar uma pesquisa sobre motivações predominantes no local de trabalho dos alunos do curso de Gestão Empresarial da Fatec de Garça, analisando os tipos mais predominantes, através de coleta de dados com questionários fechados, caracterizados como qualiquantitativo e sendo analisados estatisticamente
através do fundamento da escala de Likert, juntamente com revisões bibliográficas sobre o
tema motivação que confirmam a necessidade e a importância da mesma dentro das empresas. Com base nos resultados analisados, conclui-se que um indivíduo pode se sentir
motivado por vias internas ou externas e de várias naturezas, podendo variar de pessoa
para pessoa, estando presente de forma intensa ou não nas organizações, mas em geral
é grande aliada e muito importante para uma empresa, visto que o resultado da pesquisa
mostra a satisfação pela presença de alguns tipos de motivação e também a insatisfação
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pela ausência, impactando na forma de trabalho do funcionário.
OS BENÉFICOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE VACINAS SIPNI PARA A UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE FERNÃO/SP
MILENE LUNA DA SILVA, MARIA HELENA BARRIVIERA E SILVA

Este estudo tem por objetivo analisar a implantação do sistema SIPNI (Sistema
de Informação do Programa Nacional de Imunizações) na Unidade de Saúde da Família
de Fernão, através da análise e identificação de melhorias decorrentes da implantação,
além das mudanças de rotina provenientes da utilização do sistema computadorizado. O
artigo mostra a importância da gestão informatizada dentro de uma organização pública,
através da implantação do software SIPNI, desenvolvido pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), com a finalidade de controle de imunobiológicos (vacinas). Os resultados conclusivos demonstram a importância da informatização que proporcionou maior agilidade,
melhor armazenamento e busca dos dados, facilidade de controle e envio de informações,
bem como o acesso online que possibilita a qualquer unidade de saúde ter informações
em tempo real sobre o histórico de vacinas de pacientes, trazendo assim resultados positivos e sendo de grande importância para a Unidade de Saúde de Fernão.
INTERNACIONALIZAÇÃO E ESTRATÉGIA DE EXPORTAÇÃO: LEVANTAMENTO DO
COMPORTAMENTO EXPORTADOR DE EMPRESAS DA CIDADE DE GARÇA/SP
JULIA SOARES CASALE, ANDRÉIA DE ABREU		

Este trabalho tem como objetivo levantar e discutir o comportamento exportador
de empresas localizadas na cidade de Garça/SP e as principais barreiras e dificuldades
à exportação enfrentadas por essas empresas. A justificativa está no fato da internacionalização ser uma importante alternativa estratégica para as empresas considerando o
contexto de mercado atual. Para tanto, será realizada uma pesquisa de campo, com abordagem qualitativa, em duas etapas: a primeira, tendo como sujeito de pesquisa um agente
de exportação atuante nas empresas da cidade de Garça/SP e, a segunda, realizando um
estudo de caso em uma das empresas da mesma cidade. A técnica de coleta de dados
será a realização de entrevistas com a utilização de um roteiro semi-estruturado e análise
documental. Já os dados secundários foram obtidos por meio de revisão da literatura,
cujos temas abordados subsidiarão a construção dos roteiros de entrevista para a coleta
dos dados primários.
O PAPEL DO TREINAMENTO PARA A GESTÃO SISTÊMICA
MARIANE DE OLIVEIRA PEIXOTO, ANDRÉIA DE ABREU		

Este trabalho tem como objetivo investigar como a prática de Recursos Humanos
de “treinamento e desenvolvimento” pode contribuir para melhoria da gestão integrada e,
consequente, para melhoria do atendimento ao cliente. A justificativa está no fato do fator
humano exercer uma influência crucial na integração interfuncional, por sua vez necessária para que uma organização tenha uma gestão sistêmica. Para tanto, será realizada uma
pesquisa de campo, com abordagem qualitativa, na forma de um estudo de caso em uma
empresa de serviço de comunicação multimídia. O instrumento para a coleta dos dados
será um questionário estruturado, contendo questões fechadas, formuladas de acordo

6º Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 22

com as variáveis levantadas na revisão teórica. Os sujeitos de pesquisa serão os profissionais da empresa, ligados aos setores: (i) atendimento, (ii) operacional, (iii) cancelamento,
(iv) qualidade e (v) área técnica. Os dados serão analisados tanto quantitativamente como
qualitativamente.
LIDERANÇA: FATOR RELEVANTE EM UMA EMPRESA FAMILIAR
NA CIDADE DE GARÇA
TAMARA GOMES DE OLIVEIRA NEVES, CÁSSIA REGINA BASSAN DE MORAES

A pesquisa tem como objetivo discorrer sobre o fator liderança em uma empresa
familiar desta forma será analisado os fatores de liderança no ambiente dessa empresa.
O trabalho justifica-se pelo fato da liderança ter uma relevância no contexto da empresa
familiar, situação essa que aumenta a cada ano no país devido aos fatores econômicos
que influenciam na vida das famílias. Como metodologia será realizado um estudo de
caso, com a utilização de instrumentos de investigação a observação e entrevista semi
estruturada. Se trata de uma pesquisa em andamento e posteriormente os resultados
serão apurados com base na análise qualitativa dos dados.
ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE DADOS OBTIDOS COM PROTÓTIPO DE
CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR DE BAIXO CUSTO
MARCOS PAULO GUIMARÃES GUERRA, ÉDIO ROBERTO MANFIO

Há atualmente várias fontes de energia, mas muitas são esgotáveis e não ajudam na preservação do meio ambiente. A energia solar pertence um contexto diferente,
pois o sol é ecologicamente correto e possui energia inesgotável. O objetivo é realizar
um estudo interdisciplinar envolvendo as áreas de Computação, Mecatrônica, Gestão e
Energia Solar com dados gerados por um protótipo captador de energia solar que segue
o movimento elíptico do sol. O protótipo poderá operar à distância e/ou por comandos de
voz e sua construção alinha-se à sustentabilidade: estrutura feita em madeira, eixos com
rolamentos reutilizados, controle por dispositivos de uso comum e motores extraídos de
máquinas inutilizadas. Todos os dados gerados diariamente pelo sistema serão coletados
por meio de interface USB e analisados de acordo com critérios estatísticos e matemáticos. Os resultados da análise poderão indicar a viabilidade econômica para a implantação
de um sistema de maior porte para empresas interessadas.
ESTUDOS DOS FATORES MOTIVACIONAIS PRESENTES EM UMA EMPRESA DO
RAMO DE ELETROELETRÔNICOS DE GARÇA-SP
ANDRESSA TOBIAS MARTINS, JOANA CARLA FREITAS SILVA, LUANA MAIA WOIDA

A motivação é considerada como um ciclo, no qual, a satisfação de indivíduos
no âmbito laboral é decorrente de lacunas ou necessidades (LIMONGI-FRANÇA, 2008).
O objetivo desse estudo foi identificar os fatores motivacionais que influenciam os funcionários de uma empresa do ramo eletroeletrônico da cidade de Garça- SP. A metodologia
utilizada constitui-se na pesquisa descritiva e de campo, da aplicação de questionários
estruturados em escala de Likert, cuja análise se fundamentou no ranking médio e na revisão bibliográfica referente ao assunto. Percebeu-se a importância da junção dos fatores
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motivacionais com o trabalho operacional, considerando que foi comprovada a presença
de fatores motivacionais dentro da organização, alcançando o objetivo geral do trabalho.
Além disso, provê à empresa informações importantes sobre quais são os fatores que
motivam o comportamento das pessoas nesse ambiente, de forma que pode usar tais
informações para aperfeiçoar o processo motivacional praticado.
A APLICAÇÃO DO SISTEMA RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION NA BIBLIOTECA
DA FATEC CARAPICUIBA
AGINALDO NORONHA, THIAGO VITAL, CARLOS EDUARDO AZEVEDO MOTA, ROSANA DEL
PICCHIA NOGUEIRA		

O Radio Frequency Identification (RFID) trata-se de um método de identificação
automática através de sinais de rádio, onde os dados remotos são recuperados e armazenados por dispositivos chamados de tags. Atualmente no Brasil, o sistema tem como
sua principal aplicação a abertura automática de cancelas em pedágios e shoppings. O
objetivo dessa pesquisa é identificar os principais fatores que possivelmente o torna uma
ferramenta de fundame ntal importância no processo de uma biblioteca, podendo oferecer
um serviço de identificação com alta qualidade e rapidez, além de uma maior precisão no
processo de inventário. O estudo é de caráter qualitativo, onde através de um estudo de
caso na biblioteca da Fatec Carapicuíba, tem sua justificativa. Do ponto de vista operacional o processo eventualmente será mais rápido, por não ser necessária a utilização de
coletores manuais para a realização das diversas tarefas existentes.

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DA IMPORTÂNCIA DO PROTOCOLO DE CUIDADOS PALIATIVOS PELOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
ELIANE AMANDA SIMOES, TANIA CRISTINA LABS, HISSACHI TSUJI		

Os cuidados paliativos visam melhorar a qualidade de vida dos pacientes e familiares. O protocolo de cuidados paliativos tem como finalidade atenuar a variabilidade de
condutas clínicas e procedimentos, garantindo um atendimento direcionado e qualificado
ao paciente. Porém existem lacunas em relação a sua utilização, prejudicando a qualidade
do cuidado. Objetivo: Avaliar a percepção da importância do protocolo de cuidados paliativos pelos profissionais da equipe da Unidade de Terapia Intensiva de um Hospital do Norte
do Paraná. Método: Será realizado estudo de caso, por meio de entrevistas semiestruturadas, com os profissionais que atuam na UTI. A análise de dados será realizada através
da técnica de análise de conteúdo, modalidade temática de Bardin.
RESISTÊNCIA GÊNICA A ANTIBIÓTICOS β -LACTÂMICOS EM SUPERBACTÉRIAS
DE INTERESSE MÉDICO-HOSPITALAR
ANGÉLICA DE SOUZA BATISTA MAIA ALVES, SUELI CRISTINA SCHADECK ZAGO

O uso indiscriminado e rotineiro de antibióticos contribuiu com o surgimento de
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superbactérias resistentes a esses fármacos, representando uma séria ameaça à saúde
pública global. Essa resistência está associada a à produção de enzimas β-lactamases
pelas bactérias que impedem a ação correta do antibiótico e à transferência de genes de
resistência (bla NDM-1 e bla KPC) entre as bactérias. Objetivos: Caracterizar os mecanismos genéticos de resistência a antibióticos β-lactâmicos em enterobactérias (E.coli e
K. pneumoniae) e os genes bla NDM-1 e bla KPC, ligados à resistência. Métodos: Estudo
observacional descritivo analítico com revisão da literatura e pesquisa em base de dados
conhecidas, entre os meses de Janeiro a Março de 2016. Conclusão: A compreensão dos
mecanismos moleculares e genéticos da resistência bacteriana a antibióticos β-lactâmicos
é essencial para controlar a disseminação dessa resistência em doenças infectocontagiosas hospitalares.

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

UTILIZAÇÃO DE BIG DATA EM SAÚDE
FLÁVIO IGNÁCIO DOS SANTOS, FÁBIO PIOLA NAVARRO		

Segundo o Economista Alexandre Dias Porto Chiavegatto Filho, através dos
avanços da ciência nos últimos anos, pode-se encontrar indícios de que o desafio da epidemiologia será a análise de grandes bancos de dados (big data). O aumento do número
de estudos multicêntricos e a exigência pela transparência dos gastos públicos têm elevado a quantidade de dados disponíveis e exigido a demanda por novas formas de análise
de dados complexos e desestruturados, como a técnica de Machine Learning (Aprendizado de Máquina). Portanto a proposta do projeto é utilizar métodos de big data e aprendizado de máquina para prever taxas de incidências da doenças endêmicas tendo como base
experimental a dengue.
HISTÓRICO DE QUEDAS NO ÚLTIMO ANO E O ATUAL MEDO DE CAIR EM PESSOAS
COM DOENÇA DE PARKINSON
MAIRA PELOGGIA CURSINO, FLÁVIA ROBERTA FAGANELLO NAVEGA

Na Doença de Parkinson (DP), 60% das pessoas caem anualmente e dois terços
são caidores recorrentes. Cair pode aumentar do medo de queda e influenciar as atividades diárias além gerar grande impacto nos sistemas de cuidado à saúde. O objetivo foi
avaliar o histórico de quedas no último ano e o atual medo de cair. Participaram 26 pessoas (16 homens e 10 mulheres) com 68.4±9.3 anos, classificados nos estágios de I a III da
escala de Hoehn & Yahr (2±0.9) e que não apresentavam marcha dependente, osteoporose severa, histórico de alterações cognitivas e demais comprometimentos neurológicos e
fase de adaptação farmacológica. Para avaliação foi utilizado uma pergunta sobre quedas
no último ano e o questionário Falls Efficacy Scale – International (FES-I). As pessoas que
não tiveram quedas no último ano tiveram média de 29.6± 11.4 pontos no FES-i enquanto
que as com uma ou mais quedas apresentaram 35.2± 9.5 pontos. Conclui-se que as pessoas que sofreram quedas apresentam mais medo de cair.
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A INFLUÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DE GRUPOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
PARA CUIDADORES DE IDOSOS
SABRINA PEREIRA CAMPOS TOZO, MARIA JOSE CAETANO FERREIRA DAMACENO

É possível observar que a população brasileira está envelhecendo gradativamente. Nota-se que grande parte das pessoas chegam aos 60 anos ou mais com algum tipo de
dependência, necessitando de cuidados. Os cuidadores, em sua maioria, são pessoas da
própria família que se dedicam a cuidar de seu familiar. A sobrecarga de trabalho e estresse físico e mental levam o cuidador a quadros depressivos, cansaço, desmotivação, entre
outros. A criação de grupos na atenção básica de saúde é uma alternativa para melhorar
o desempenho e qualidade de vida do cuidador. É importante que este tenha um espaço
para adquirir conhecimento, trocar experiências e possibilitar a convivência fora do ambiente de cuidado. O presente trabalho busca esclarecer, por meio de revisão bibliográfica
o que tem sido publicado em relação à implantação de grupos para cuidadores de idosos
de forma a explicar o que são os grupos, identificar os processos de implantação, avaliar
sua importância e identificar seus benefícios.

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, CIÊNCIA
DA COMPUTAÇÃO, JOGOS DIGITAIS, REDES DE
COMPUTADORES, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
ALGORITMO GENÉTICO APLICADO A JOB SHOP SCHEDULING IMPLEMENTADO EM R
EDNILSON LUCIANO CIPOLLA, GERALDO PEREIRA		

Para produção, PPCP é imprescindível. O PPCP adequado nos recursos de produção é complexo, é um dos problemas mais difíceis de otimização combinacional e conhecido como Job-Shop (JSSP), os JOBS serão alocados em varias maquinas no menor
tempo possível. Desenvolveu-se técnicas matemáticas em busca de uma solução boa,
com menor processamento computacional, Usaremos AG, que pesquisa paralelamente
entre as soluções possíveis resultando uma solução semiótima. Estaremos PPCP; JSSP;
AG Tradicional; Linguagem R com RStudio e Shiny; O AG, gera excelentes resultados
para solução aproximada, sendo facilmente paralelizável. A linguagem de programação R
foi eleita pois é uma ferramenta importante para o desenvolvimento em ambientes de análises numéricas e aprendizado de máquina. A metodologia deste trabalho será o dedutivo
e exploratório. Os resultados Esperados são o estudo JSSP, GA e R. Implementação em
R com resultado apresentados em ambiente WEB.
DESENVOLVIMENTO DE ONTOLOGIA CIENTE DE QUALIDADE DE INFORMAÇÕES
PARA O DOMÍNIO DE GERENCIAMENTO DE EMERGÊNCIAS
JORDANA NOGUEIRA SILVA, LEONARDO CASTRO BOTEGA

O gerenciamento de informações de emergências apresenta desafios associados à aquisição de consciência situacional, tais como a dinamicidade dos dados e as limi-
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tações de qualidade inerentes aos relatos de humanos feito aos serviços de atendimento
a emergências. Ao mesmo tempo, representar devidamente as informações deste domínio
pode contribuir para processos de inferência, como a fusão de informações. Entretanto,
há a necessidade do estabelecimento de um processo para a concepção de um modelo
de representação semântica que reproduz a realidade de ambientes monitorados. Assim,
este trabalho tem por objetivo apresentar o desenvolvimento de uma ontologia para o
domínio de gerenciamento de emergências, para a representação de informações em
conjunto com atributos de qualidade, visando suportar rotinas de avaliação de situações
e ampliar a capacidade de obtenção de consciência situacional. Ao final, a solução será
conectada ao sistema de avaliação de situações DF100Fogo.
IOT E DISPOSITIVOS VESTÍVEIS APLICADOS À ÁREA DA SAÚDE
HELCIO RICARDO DE MACEDO PANDELO, RICARDO JOSÉ SABATINE

Computadores vestíveis estão se tornando objeto de desejo da população
mundial, seja através de óculos inteligentes como o Google Glass, tênis que conta passos e calorias durante corridas e caminhadas ou até mesmo por relógios inteligentes,
chamados do termo em inglês Smartwatches. Tais dispositivos têm ganhado o mercado
de forma rápida e com a expansão de usuários se tornando adeptos à tais dispositivos,
logo surgiram empresas utilizando os dados por estes fornecidos, aplicados às mais
diversas formas e atendendo os mais diversos mercados. O objetivo deste trabalho, é
desenvolver uma solução para Smartwatches, capaz de transformar os dados coletados em informação útil ao usuário auxiliando-o assim em sua tomada de decisão em
caso de quedas. De maneira geral, o sistema desenvolvido nesse trabalho será uma
aplicação destinada a Smartphones Android e uma para Smartwatches que será a aplicação responsável por coletar dados, emitir relatórios diários e emitir alertas quando
uma queda ocorre
DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE INCOMPATIBILIDADE CROSS-BROWSER USANDO
REDES ARTIFICIAIS
FAGNER CHRISTIAN PAES, WILLIAN MASSAMI WATANABE

Incompatibilidades Cross-Browser (XBIs) significam inconsistências que podem
ser observadas na renderização de uma mesma página web em diferentes navegadores.
O número crescente de implementações de navegadores (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome e etc.) e as constantes evoluções das tecnologias web, proporcionaram diferenças na forma como os navegadores se comportam e renderizam as páginas Web. Por
esse motivo, os desenvolvedores precisam detectar os XBIs em diferentes navegadores
durante o ciclo de desenvolvimento. O que torna o processo caro e demorado, pois as ferramentas e técnicas existentes requerem esforço manual. Para contribuir com o estado da
arte, essa abordagem pretende detectar automaticamente XBIs através do uso de redes
neurais artificiais e a comparação de screenshots. Os resultados preliminares apresentaram precisão de 89% na detecção de XBIs e 12% de falsos positivos. Muitos dos falsos
positivos ocorrem devido a limitação da atual implementação da técnica.
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DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE
OBJETOS DE INTERESSE DO DOMÍNIO DE GERENCIAMENTO DE EMERGÊNCIAS
GUSTAVO RODRIGO BARBOSA, LEONARDO CASTRO BOTEGA

A participação de humanos em sistemas de gerenciamento de emergência ainda
é mandatória. Entretanto, gerir a qualidade das informações geradas pelos humanos ao
denunciar situações de emergência tem sido um grande desafio quando as informações
são vagas e imprecisas. Objetivando a aquisição de Consciência Situacional, este trabalho tem por objetivo estudar, identificar e desenvolver mecanismos de fusão de dados
que possam colaborar para a melhoria da qualidade da informação proveniente de denúncias de emergências. Especificamente, busca-se identificar entidades presentes em
tais denúncias e combiná-las para obter informações relevantes à decisão de um humano
operador. Um estudo de caso será aplicado envolvendo dados provenientes de denúncias
de incêndio reportadas às brigadas de combate a incêndios das áreas de preservação do
Distrito Federal, no contexto do projeto DF100Fogo.
DESEMPENHO VERSUS CONSUMO DE ENERGIA: UM ESTUDO DE CASO DE
MANIPULAÇÃO DE VÍDEOS NA PLATAFORMA ANDROID
DANILO ALVES DOS SANTOS, FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA

Este trabalho consiste na elaboração de métodos capazes de aperfeiçoar o processamento de dados executados em plataforma Android, gerando maior desempenho
de processamento com um consumo ponderado de energia. Para isso será explorado a
manipulação de vídeo com estudo de caso. A manipulação de vídeos armazenados ou
em tempo real exige capacidade de processamento de smartphones e tablets, no entanto,
eleva significativamente o consumo de energia da bateria do dispositivo móvel. O objetivo
deste projeto de pesquisa é manter a qualidade da manipulação de vídeo e prolongar a
vida útil da bateria. Os resultados práticos esperados podem ser mensurados, por exemplo, com a capacidade de assistir um filme em um tablet ou smartphone, sem comprometer
por total a carga de energia disponível no dispositivo.
RECURSOS DA GAMIFICAÇÃO NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS COLETIVOS
PAULO MATSUMOTO DOS REIS, VANESSA NOGUEIRA SILVA, WILLIAM CARVALHO NORONHA,
SILVIA MARIA FARANI COSTA

A colaboração coletiva pode ser observada como um instrumento que viabiliza
unir forças para realizar algo focado na sociedade contextualizando um projeto. Tendo
em vista o cenário das faculdades e universidades do Brasil que não possuem tais ferramentas, a proposta neste projeto é implementar um software que permita unir pessoas
da comunidade acadêmica para interagirem entre si. Neste projeto se propõe o uso da
gamificação que por definição promove o engajamento de pessoas através de mecânicas
utilizadas em jogos com intuito de resolver problemas e motivar ações voluntárias em
ambientes diferentes do entretenimento. Para tanto se propõe o desenvolvimento de uma
plataforma a fim de atender esta interação entre pessoas no ambiente acadêmico voltado
ao desenvolvimento de projetos. O foco é utilizar métricas da gamificação para incentivar
a participação voluntária, estabelecer a comunicação e dar visibilidade aos feitos acadêmicos, bem como gerar um portfólio dos projetos.
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ANÁLISE DE APLICAÇÕES WEB DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – ATENDENDO A
CONFORMIDADE LEGAL
DANILLO OLIVEIRA DE SOUZA, KAMILA KARINA GOMES, THAMIRES PEREIRA DA SILVA,
SILVIA MARIA FARANI COSTA

O acesso à informação, independente do meio de divulgação, é um desafio aos
que necessitam de apoio, seja por uma deficiência ou qualquer outro motivo. No que diz
respeito ao meio digital, especificamente as aplicações web, a acessibilidade se torna
cada vez mais essencial. A acessibilidade, principalmente para PCDs (pessoas com deficiência), é mais do que equidade, independência e qualidade de vida, trata-se de um
direito assegurado, conforme a Lei Nº 13.146, artigo 53º. No artigo 63º desta mesma lei,
foi determinada ainda a obrigatoriedade da acessibilidade para PCDs nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgãos
de governo. Sendo assim, este artigo tem como finalidade através de experiências com
pessoas que possuem deficiência visual, amparadas por tecnologias assistivas, avaliar
a conformidade de aplicações web de instituições financeiras bancárias com o que está
disposto em lei.
EXPLORAÇÃO DO PARALELISMO EM ARQUITETURAS MULTICORE COM OPENMP
FELIPE ARTIERI SCORSAFAVA, MAURÍCIO DUARTE

A programação paralela é a divisão de tarefas em problemas menores, com intuito de agilizar na resolução de um determinado problema. No caso do projeto a ser implementado será a utilização em nível de hardware com um único processador multicore,
possuindo múltiplos elementos de processamento em uma única maquina. Com a utilização da programação paralela podemos reduzir o tempo de processamento para solucionar
um problema ou um problema de maior escala e de maior dimensão, além de ultrapassar
limitações de memória quando a de um único computador é insuficiente para solucionar
o problema proposto. Neste projeto será utilizado um único computador multicore para
realizar testes da programação paralela usando a ferramenta OpenMP.
SISTEMA WEB PARA GERENCIAMENTO DE ESTÁGIO
LUÍS FELIPE WIIRA SÁ FREIRE, CRISTÓVAM EMÍLIO HERCULIANI

O estágio curricular tem influência na formação profissional dos alunos dos cursos de graduação, pois é por ele que o estudante pratica nas organizações todo conteúdo
que é absorvido durante as aulas. Este projeto descreve o desenvolvimento de um software via web para o gerenciamento do estágio dos alunos da Fatec Garça, que propõe a
implementação de um programa para favorecer a gestão da entrega dos documentos dos
alunos e a comunicação dos coordenadores de estágios com os estudantes da faculdade.
Assim, foi levantada a bibliografia referente ao assunto, às necessidades dos professores orientadores, dos alunos envolvidos e com base nestes requisitos foram apurados os
objetivos no desenvolvimento da ferramenta para a solução desse problema. Para ajudar
na elaboração, foram analisadas a usabilidade da internet e dispositivos móveis para o
foco em uma aplicação web para que todos os usuários participantes do sistema possam
usufruir do sistema em qualquer ambiente com acesso a internet.
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AUTOMAÇÃO DE REDES HIERÁRQUICAS CISCO (ARHC): AGILIDADE NOS
PROCESSOS DE DETECÇÃO E CORREÇÃO DE FALHAS EM SWITCHES E
ROTEADORES UTILIZANDO SYSLOG E NETFLOW
CAIO BERALDO, LUIZ CARLOS QUERINO

O objetivo deste projeto é desenvolver uma ferramenta que auxilie na detecção
e correção de falhas em uma rede hierárquica de dispositivos Cisco. Serão utilizados os
protocolos Syslog e Netflow que são protocolos de troca de mensagem utilizados para notificações de eventos e estatísticas em rede. O framework será desenvolvido em Python,
uma linguagem open source (de código fonte aberto) com grande portabilidade (para Windows, Unix/Linux, Mac OS etc.) e interpretativa, já que não precisa ser pré-compilada.
Graças a essas características, é muito utilizada para desenvolvimento de aplicativos de
rede, scripting, teste de software e aplicações científicas onde o ciclo de desenvolvimento
deve ser rápido e contínuo. O intuito do software é trazer agilidade nos processos corretivos e preventivos para as empresas provedoras de serviços de internet e um melhor
gerenciamento da QoS (Quality of Service, qualidade do serviço).
ACESSIBILIDADE POR COMANDO DE VOZ EM COMPUTADORES PESSOAIS

LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA, EDIO ROBERTO MANFIO

Substituir comandos manuais por comandos de voz pode tornar ainda mais rápida a realização de algumas tarefas diárias com o computador como abrir e fechar janelas
de aplicativos. Este trabalho tem por objetivo dar continuidade ao desenvolvimento de um
aplicativo que permite a utilização do computador sem a necessidade do contato físico por
parte do usuário, ou seja, sem a utilização do mouse ou do teclado. O projeto pretende
atender todos os usuários de computadores que necessitam utilizar o equipamento de
forma automatizada por meio dos comandos por voz e, portanto, usufruindo da tecnologia
hands free. No desenvolvimento foram usados a linguagem C#, o Visual Studio 2012,
a biblioteca da Microsoft para o reconhecimento de voz e o framework 4.0. O protótipo
apresentou resultados satisfatórios ao realizar funções básicas comandadas por voz como
abrir e fechar a calculadora, páginas da internet como Google, Facebook entre outros.
PÁG INA WEB PARA FATEC JUNIOR
LAERCIO MATHEUS OLSEN, EDIO ROBERTO MANFIO

A arquitetura da Informação serve para auxiliar na organização e estruturação
das interfaces digitais proporcionando acesso à informação e facilitando a navegação pelos websites. Visando isso, este projeto tem por objetivo dar continuidade à construção do
website da Fatec Junior de Garça, um meio de comunicação veloz entre os alunos, empresários e professores. O site tem por finalidade divulgar os projetos, pesquisas e propostas
vinculados a esta Faculdade e à empresa júnior. Para o desenvolvimento, estão sendo
usadas as linguagens PHP, HTML5, Java script, SQL e vários aplicativos para edição dos
vídeos e fotos. O site já se encontra em operação no portal da Fatec Garça e a etapa atual
diz respeito à organização dos conteúdos em um banco de dados. O volume de acessos
auxiliará na divulgação da empresa em menos tempo, tonando seu acesso mais facilitado.
O diferencial do site está no potencial de sintetizar as informações de que necessitam as
pessoas envolvidas em PD&I.
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DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA(PECS)
PARA CRIANÇAS AUTISTAS
DANIELE FLORESTI NAKASSIMA, MAURÍCIO DUARTE		

O autismo é um distúrbio do desenvolvimento que prejudica a capacidade de se
comunicar e interagir. Não existe uma cura e o diagnóstico precoce, quando bebê, junto
ao tratamento, traz uma melhora grande na vida do autista. Porém mesmo sendo diagnosticados precocemente os sintomas não desaparecem e sim amenizam, sendo um dos
sinais mais evidentes é a falta da fala sendo essa apresentada mesmo em casos de autismos leves. O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um aplicativo
para dispositivos móveis a fim de unir o PECs (Picture Exchange Communication System)
o sistema de comunicação por troca de figuras com o áudio estimulando o autista na comunicação. Essa comunicação alternativa ajuda a criança a se desenvolver, diminui os
comportamentos agressivos e a querer se comunicar, e em alguns casos ajuda o autista a
desenvolver a fala.
BANCO DE DADOS PARA PÁGINA WEB DE EMPRESA JÚNIOR
RAFAEL SALES PEREIRA, LARISSA PAVARINI DA LUZ

Este projeto tem por objetivo não apenas dar continuidade à construção do website da Fatec Junior mas, principalmente, organizar o banco de dados de um modo tão
eficiente que possa tornar a página um meio de comunicação rápido entre empresários e
pesquisadores. Além de ter o potencial de sintetizar informações que as pessoas envolvidas em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) buscam, o site tem por finalidade
divulgar os projetos, pesquisas e propostas vinculados à Fatec Júnior. Dessa forma, o
site deve ter a acessibilidade e a interface amigável alinhadas à otimização do banco de
dados lá disponível, que será atualizado semanalmente pelos administradores. A metodologia adotada para o desenvolvimento prevê utilização das linguagens PHP, HTML5,
Java script, MySQL e softwares para edição dos vídeos e fotos relativas aos protótipos
desenvolvidos pelos alunos da Fatec Garça. A versão inicial de testes disponível no portal
da Fatec Garça mostrou-se bastante funcional.
DESENVOLVIMENTO HÍBRIDO DE APLICATIVOS
LUANA SALEMME MAREGA, RENATA A. DE CARVALHO PASCHOAL

O desenvolvimento hibrido nasceu em um contexto onde as tecnologias são inventadas e inovadas rapidamente, o seu objetivo principal é de agilizar o processo de
desenvolvimento de um aplicativo, isso se tornou possível pois com o uso da tecnologia
hibrida pode-se construir aplicativos para diferentes plataformas baseadas em um único
código fonte, resultando em ganho de tempo e redução de custos. Estes benefícios e
também o aumento das linguagens e frameworks disponíveis para este tipo de desenvolvimento incentivou a adesão desta tecnologia pela comunidade de desenvolvedores, porém
ainda existem algumas características que devem ser levadas em conta na hora de escolher entre desenvolvimento hibrido ou nativo, por exemplo quando existe a necessidade de
ter acesso direto ao hardware e ao sistema operacional, nesses casos o desenvolvimento
nativo ainda é a opção mais recomendada pois mostra maior desempenho.

6º Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 31

FERRAMENTA PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS
GABRIEL BATISTA VIEIRA, JOÃO BAPTISTA CARDIA NETO

O país vive uma grande conscientização e luta contra a corrupção, isso tem se
evidenciado pelas movimentações populares e maior rigor nas investigações. Apesar de
existir legislação que obriga as administrações públicas a publicarem suas prestações de
conta, esses dados não são normalmente de fácil entendimento e, desta forma, dificulta a
apuração da sociedade e descoberta de irregularidade. O presente trabalho visa empregar
conceitos de Deep Learning e Big Data nos dados de licitações da cidade de Marília e criar
uma ferramenta que consiga identificar a existência de irregularidades nesses processos.
ALGORITMO PARA MENSURAR RADIAÇÃO SOLAR COM MÉTODO AUXILIAR
VINCULADO A HORÁRIO PADRÃO E LOCALIZAÇÃO GPS
ALEXANDRE MARTINS TUCUNDUVA FILHO, RENATA UENO SALES

Sistemas de busca solar automáticos para painéis fotovoltaicos são pouco precisos ao diferenciar entre dias nublados e o crepúsculo. Quando operam em dias parcialmente nublados, perdem eficiência por não posicionarem adequadamente em função
da dispersão da luz solar. O objetivo do projeto é incluir algumas rotinas ao algoritmo do
protótipo S.O.L.A.R. que o torne menos dependente da luz externa. Isso fará com que ele
continue funcionando mesmo com tempo nublado, parando de funcionar apenas quando
chegar o horário noturno - quando, de fato, não há sol - e posicionando os painéis a leste,
voltando a funcionar novamente no próximo dia com base no horário atual da localidade
em que se encontra o protótipo. E também fazer cálculos de correntes , tensão e potência
elétrica para informar em um software que registrará todos os dados medidos. O estudo
prevê vasta consulta bibliográfica sobre Computação, Eletrônica, Energia solar e testes
feitos com o protótipo que já se encontra funcional.
ESPECIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UMA FERRAMENTA DE APOIO A
GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO E GERÊNCIA DE MUDANÇAS PARA AMBIENTES
DE DESENVOLVIMENTO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE
VITOR GUSTAVO SILVA, FABIO LUCIO MEIRA

Com a constante evolução da tecnologia, acompanhada da crescente demanda
por soluções que acompanhem a mesma, o mercado de desenvolvimento de software segue cada vez mais promissor. Entretanto, muitas organizações iniciam e matem a produção de seus produtos, sem nenhum tipo de controle da produção dos mesmos. O mercado
atual dispõe de diversas opções em Ferramentas de Apoio aos Processos de Software.
No entanto, o trabalho em questão além de oferecer mais uma opção, visa incentivar
o controle eficiente dos processos de produção de software. Utilizando ferramentas de
desenvolvimento de baixo custo, o trabalho proposto tem como metodologia a análise e
levantamento dos requisitos necessários nos Processos relacionados as Gerências de
Configuração e Mudança. Ao final espera-se uma ferramenta capaz de realizar todas funções de apoio as Gerências de Configuração e Mudança, oferecendo um controle eficiente
e aumentando a qualidade dos produtos de organizações de pequeno e médio porte.
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ABORDAGENS DINÂMICAS PARA DESENVOLVIMENTO ÁGIL DE SOFTWARE
KAIQUE FREITAS DA SILVEIRA, JOÃO MAURÍCIO HYPÓLITO

Atualmente empresas de Tecnologias de Informação enfrentam diversos problemas relacionados à qualidade de software. Dentre os requisitos para se produzir um
software de qualidade estão aqueles ligados a prazos, entregas, gerenciamento e comunicação. Sendo assim, várias empresas estão adotando metodologias ágeis para amenizar ou acabar com essas divergências. Um problema bastante comum que empresas de
desenvolvimento encontram é a difícil escolha de qual método utilizar em determinadas
situações para o desenvolvimento de Sistemas de Informação (SIs). Visando levantar informações para solucionar este problema, o presente artigo tem por objetivo a realização
de dois estudos de caso para avaliar qual metodologia é mais apropriada para um determinado tipo de projeto e cliente.
DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES MÓVEIS: COMPARATIVO ENTRE
TECNOLOGIAS E FRAMEWORKS

KAIQUE FREITAS DA SILVEIRA, FAGNER CHRISTIAN PAES

Com o avanço da tecnologia portátil e crescimento no uso de dispositivos móveis,
também cresce a demanda por aplicações compatíveis. Estas aplicações tem suas tecnologias classificadas como: tecnologia nativa da plataforma, tecnologia web e tecnologia
híbrida. Este artigo apresenta uma comparação entre os tipos de desenvolvimento de
aplicações móveis, visando traçar os pontos principais a serem estudados antes do início
de um projeto mobile. Tem ainda como tema, apresentar as vantagens, facilidades de
utilização e agilidade de frameworks para o desenvolvimento de cada um das tecnologias
de aplicações móveis. Trata-se de uma pesquisa exploratória com base em uma pesquisa
bibliográfica sobre esta questão.
JASB - JAVA API FOR SPREADSHEET BINDING
CAIO VINICIUS DA SILVA SANTESSO, TIAGO SANTOS VILAR, SILVIA MARIA FARANI COSTA

O tema de pesquisa deste projeto destina-se ao desenvolvimento de uma API com
finalidade de extrair dados de planilhas. Esta proposta tem como objetivo fornecer um conjunto de funções para desenvolvedores utilizarem em seus sistemas para gerir planilhas.
O desenvolvimento dessa API justifica-se pelo evidente consumo de planilhas em diversos
seguimentos no mercado de trabalho, tanto para guardar dados, quanto para gerar informações para tomada de decisões, Desta forma é seguro dizer que esses dados podem ser
utilizados em sistemas com fins diversos em vários nichos de mercado. Este serviço limita-se a realizar somente a extração dos dados, salvando-as na memória RAM, e a partir deste
ponto o desenvolvedor fica livre para tratar esses dados conforme suas necessidades.
EVASÃO E PERMANÊNCIA ESCOLAR – O USO DO BIG DATA NO
CASO FATEC CARAPICUÍBA
VICTOR GALVÃO SANTOS, VITOR MENDES NOVAES DA SILVA,
ROSANA MARIA CESAR DEL PICCHIA DE ARAUJO NOGUEIRA

A evasão escolar no Brasil é um problema antigo e está presente em todas instituições de ensino, regiões e classes sociais. O presente artigo consolida três dimensões
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desse processo: a conceituação da evasão escolar e permanência nas instituições de ensino superior; políticas institucionais voltadas para garantia, permanência e desempenho
escolar e pesquisa qualitativa, utilizando como instrumento de pesquisa de levantamento
o caso Fatec de Carapicuíba, e o Big Data como ferramenta de apoio estratégico, apresentando fatores pontuados como: perfil do aluno, convívio familiar, condição socioeconômica, qualidade do ensino, assiduidade e motivação aluno/professor. Foram relatadas
experiências institucionais positivas para o sucesso escolar e se colocou como desafio
para a democratização do ensino superior a importância de se aliar a ampliação do acesso
a políticas institucionais, que possibilitem a todos os acadêmicos condições de inserção e
desenvolvimento no ambiente universitário.
APLICATIVO DE AUTENTICAÇÃO CONTINUA PARA AMBIENTES DE
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ANDRÉ LUIS R. MOURA, LEANDRO MAGALHÃES, JOÃO BATISTA CARDIA NETO

Ambientes de Educação a Distância ou simplesmente EAD, é algo que tem tido
um crescimento muito acentuado por diversos fatores que podemos elencar com sendo
o avanço da tecnologia, a maior facilidade de acesso a internet, sem contar a situação
econômica do país, em contra partida surgem os problemas relacionados a segurança da
informação e como garantir a identidade dos utilizadores da plataforma, e é este o foco
principal deste estudo, como promover um mecanismo de autenticação continua para ambientes de educação a distância.
SISTEMA APPNUTRI – UMA APLICAÇÃO PARA GESTÃO NUTRICIONAL DE
PACIENTES ADULTOS
ANEZIO LUIZ DA S. FIDALGO, PRISCILA R. DOS ANJOS, SANDRA BIANCA H. GEROLDO

O nutricionista é um profissional da área da saúde capacitado a atuar visando à
segurança alimentar e as necessidades nutricionais de pessoas ou grupos. Em consulta,
esse profissional costuma realizar cálculos associados à avaliação nutricional e muitas
das vezes, esses cálculos são executados manualmente ou a partir de softwares que não
oferecem todos os recursos necessários. O projeto AppNutri busca auxiliar o profissional/
aluno de nutrição em suas atividades cotidianas para a gestão nutricional de pacientes
adultos. Tem a finalidade de realizar os cálculos, utilizando tabelas nutricionais, e armazenar os dados de cada paciente, sem a dependência de softwares de terceiros. O AppNutri
foi desenvolvido em HTML5, CSS, JavaScript, PHP e o banco de dados MySQL. Com o
AppNutri o nutricionista será capaz de ter um auxílio tecnológico capaz de suprir suas necessidades no sentido de gerenciamento de pacientes e de consultas de uma forma muito
mais ágil, prática e acessível.
SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS
AYRTON MACIEL KRIZAN, RENATO FERREIRA, SILVIA MARIA FARANI COSTA,
ANDREIA CRISTINA GRISOLIO MACHION

Atualmente o uso intensivo de tecnologia para criar ambientes que proporcionem
melhores condições para a aquisição e construção do conhecimento estão em grande
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expansão. É importante reforçar que esta proposta tem o intuito de desenvolver uma aplicação não somente para a inclusão do deficiente auditivo na comunidade ouvinte, mas
principalmente permitir a capacitação de pessoas ouvintes que querem aprender Libras
viabilizando o mínimo de comunicação com a comunidade surda. Desta forma este projeto
tem por finalidade desenvolver ferramentas que auxiliem o processo ensino-aprendizagem
de pessoas com deficiência auditiva. Além disso, a ferramenta deve permitir que pessoas
ouvintes treinem a Língua Brasileira de Sinais. Para atender os objetivos dessa proposta
será criado um ambiente propício ao estudo e prática da Libras. Um estudo simultâneo de
algoritmos para processamento de imagens a fim de reconhecer padrões de sinais será
necessário para atingir o objetivo final deste projeto.
SOFTWARE ELEMENTAL – UMA APLICAÇÃO VOLTADA PARA A AUTOMAÇÃO DE
DISPOSITIVOS RESIDENCIAIS
ALFREDO MAGNANI SAKATAUSKAS, ALINE ANDRADE CERQUEIRA ALVES,
PATRICK DE ALMEIDA PAULIN, SILVIA MARIA FARANI COSTA

O foco deste projeto é a implementação de um sistema de automação residencial, usando conceitos IoT (Internet of Things), dispositivos móveis e hardwares eletrônicos desenvolvidos para execução de tarefas específicas. O sistema denominado Elemental provê ao usuário um modo de gerenciar e controlar seus dispositivos domésticos – seja
em sua própria residência, ou em qualquer lugar desde que possua uma conexão com a
internet. Um usuário utilizando um smartphone terá acesso a relatórios, atuadores, histórico, controle de usuários e toda gestão dos periféricos que possuir. O objetivo principal da
automação residencial é possibilitar a execução de tarefas do dia-a-dia, visando à praticidade, simplicidade e objetividade, integrando o acionamento de funções do ambiente. A
aplicação proposta foi desenvolvida utilizando Android Studio para construção da interface
gráfica e, para a programação, a linguagem Java, que tem conexão com o banco de dados
em SQLite, através da linguagem PL/SQL.
STARTAPP - CROWDSOURCING EM PROJETOS
ERICH PARMEJANO DIAS, VANESSA NOGUEIRA SILVA, WILLIAM CARVALHO NORONHA,
SILVIA MARIA FARANI COSTA		

A proposta de uma plataforma de crowdsourcing na área acadêmica tem o foco
de expor projetos com intuito de buscar recursos, bem como criar visualização de projetos
acadêmicos usando a colaboração de pessoas interessadas, tanto pessoas capacitadas a
desenvolver algo específico (programação, documentação, design), quanto pessoas que
tenham vontade de colaborar por algum outro motivo. Desta forma é possível criar um
portfólio de projetos com todos os envolvidos, permitindo a estas pessoas demonstrarem
suas experiências e habilidades. Tal necessidade foi detectada em um ambiente institucional onde vários projetos acontecem, porém pela falta de divulgação e não compartilhamento das ideias, são difíceis de alocar pessoas e recursos materiais para sua finalização.
Com intuito de minimizar os problemas de falta de comunicação, divulgação dos projetos,
disponibilidade de recursos, dentre outros se propõe aqui a implementação do projeto
denominado STARTAPP.
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SUSTENTABILIDADE E TECNOLOGIA UTILIZADAS PARA REUSO
DE ÁGUA - UM ESTUDO DE CASO NA FATEC CARAPICUÍBA
LUANA MANTOVANI CASSIANO DA SILVA, LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA, WESLEY DO NASCIMENTO LOMBARDI, SILVIA MARIA FARANI COSTA

Este projeto visa desenvolver um sistema de captação de água da chuva utilizando como cenário o campus da Fatec Carapicuíba. O objetivo principal é reutilizar a água
da chuva presente em uma cisterna de armazenamento para fins de irrigação, limpezas
em geral e para descargas sanitárias. A ferramenta tecnológica principal utilizada nesta
proposta é uma placa de prototipagem denominada Arduino Uno R3. A principal finalidade
da placa Arduino é poder conectar diversos equipamentos eletrônicos para realizar uma
determinada tarefa. O projeto contemplará equipamentos de hardware a serem utilizados
tais como relés, válvulas, sensores de nível de água dentre outros. Este último, por exemplo, ao ser conectado na placa viabilizará o gerenciamento entre o uso de água da cisterna
ou de outra caixa d’água disponível no campus da faculdade. A configuração de preferência poderá ser realizada pelo próprio usuário, através de um aplicativo de smartphone,
utilizando a plataforma Android.
SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE LIVROS ONLINE - BOOKSHARE
ANDRESSA FERREIRA, HENRIQUE RANEL, JULIO ESLEN REIS MONTEIRO OLIVEIRA,
SILVIA MARIA FARANI COSTA		

Este projeto tem como objetivo garantir a inter-relação entre os leitores que desejam compartilhar livros físicos, possibilitando o cadastro do mesmo para interação com
os demais usuários. Devido ao elevado preço de alguns exemplares, uma necessidade
foi encontrada de forma que diversas pessoas, ao adquirirem um determinado livro, o
mantém próximo de si durante o período de leitura. Após a conclusão da mesma, o objeto
literário é estocado normalmente em estantes como recordação, impedindo que o mesmo
possa ser utilizado por outras pessoas. Neste projeto foi possível visualizar que a troca é
o veículo utilizado para adquirir novas informações, incentivando o usuário a não aumentar a quantidade de livros guardados e vinculados ao seu perfil e expondo a ideia de que
quanto mais objetos existirem em seu depósito, uma maior variedade de opções estará
disponível para os leitores que desejam novas trocas.
VIABILIDADE ECONÔMICA DE UM SISTEMA DE PAGAMENTO
PROPORCIONAL A DISTÂNCIA
ELIENE NUNES DE SOUSA, CAIO AUGUSTO SANTOS LOURENÇO,
RAIANE RODRIGUES DA SILVA, ANDREIA CRISTINA GRISOLIO MACHION		

Este artigo trata-se de rever a forma como é o custo no Transporte Público Ferroviário Paulistano, demostrando como é efetuada a cobrança atualmente e sugerir uma
nova forma de pagamento da tarifa através do percurso percorrido para cada usuário, ou
seja, o passageiro só irá pagar pelo trecho de estações que ele circular. Tendo em vista
que atualmente um passageiro que anda somente duas estações paga a mesma tarifa
que outro passageiro que percorre dez estações, um sistema de pagamento proporcional
a distância é algo viável financeiramente para o passageiro de menor percurso, mas não
é uma desvantagem para o outro, já que será determinado um valor máximo para a tarifa.
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A viabilidade econômica para os usuários no uso de transporte público poderá ser incentivada com a proposta deste projeto, e, portanto a empresa poderá manter seus serviços
uma vez que se busca um maior número de usuários.
USO DO ALGORITMO DE DIJKSTRA NO SISTEMA DE PAGAMENTO
PROPORCIONAL A DISTÂNCIA
CAIO AUGUSTO SANTOS LOURENÇO, KAIQUE ROCHA MORAIS, VITOR SILVA DELFINO,
ANDREIA CRISTINA GRISOLIO MACHION		

Este artigo visa demonstrar o uso do Algoritmo de Dijkstra no Sistema de Pagamento Proporcional a Distância para o Transporte Público Ferroviário Paulistano. O uso
deste algoritmo visa o cálculo da tarifa a ser paga considerando o trajeto utilizado pelo
usuário – ponto de origem e ponto destino. Ao observar uma malha ferroviária é possível
verificar que ela tem o mesmo formato de um grafo, com vértices e arestas. Na prática
o algoritmo funciona como uma régua em cada aresta, permitindo identificar o tamanho
de cada aresta adjacente do vértice e sempre irá traçar o menor percurso, ou seja, para
chegar em determinada estação, o algoritmo fará o cálculo da estação de entrada até a
estação de destino, e sempre retornará o menor caminho, logo o custo da tarifa a ser paga
também será a de custo mais baixo. Sendo assim o software proposto visa a simulação
antes de realizar uma viagem para apontar estes dados para o passageiro e poupá-lo de
procurar rotas alternativas.
ALL REMEMBER – SOFTWARE PARA RELEMBRAR ATIVIDADES DIÁRIAS PARA OS
PORTADORES DA DOENÇA ALZHEIMER
CAIO RODRIGUES DA SILVA, JESSICA PAMELA SIMOES DE MORAIS, MARCOS ROBERTO DE
ARRUDA, ROSANA MARIA CESAR DEL PICCHIA DE ARAÚJO NOGUEIRA

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que causa uma perda de memória
significativa. Quanto mais avançado o nível da doença, maiores serão as perdas cognitivas e funcionais do paciente. Visto que a doença vem crescendo nos últimos anos, é importante minimizar problemas que ela apresenta no cotidiano do portador. Sendo assim, é
de extrema importância que se invista em tecnologias para este público. A fim de colaborar
com essa iniciativa, foi pensado no desenvolvimento de um aplicativo totalmente ¬¬direcionado para o portador em níveis inicial e intermediário. A aplicação será um apoio diário
para as atividades cognitivas, sociais e organizacionais, melhorando assim sua qualidade
de vida e favorecendo o tratamento da doença, retardando a evolução da mesma.
AUTSOFT – APLICATIVO INTERATIVO PARA CRIANÇAS AUTISTAS
CAIO RODRIGUES DA SILVA, JESSICA PAMELA SIMOES DE MORAIS,
MARCOS ROBERTO DE ARRUDA, SILVIA MARIA FARANI COSTA		

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio de desenvolvimento que
prejudica a capacidade de interação e comunicação de 2 milhões de indivíduos no Brasil.
O portador possui grande dificuldade em confiar em indivíduos que não aqueles com os
quais está acostumado no seu dia-a-dia. Essa dependência ocasiona uma sobrecarga do
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cuidador. Para auxiliar tanto o paciente quanto seu responsável, foi pensado no desenvolvimento de um brinquedo interativo para crianças portadoras do distúrbio, auxiliando-as a
desenvolver confiança e independência além de outras capacidades inter e intrapessoais.
O brinquedo, desenvolvido na plataforma Arduino, abrangerá crianças na faixa etária de 3
a 12 anos. Os responsáveis armazenarão gravações de voz e as mesmas serão reproduzidas durante o dia em horários pré-determinados. Essa iniciativa pretende tornar-se uma
aliada no desenvolvimento do portador, de forma a aumentar sua autoconfiança, proporcionando novas experiências e uma maior independência.
AVALIAÇÃO DE SITES GOVERNAMENTAIS CONSIDERANDO A ACESSIBILIDADE
DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS
DANILLO OLIVEIRA DE SOUZA, KAMILA KARINA GOMES,
LEONARDO COSTA LIENBENBERGER, SILVIA MARIA FARANI COSTA

O princípio da igualdade é um direito previsto em Constituição Federal, artigo 5º
desde 1988, mas a primeira legislação que determina acessibilidade às pessoas com deficiência (PCDs) foi sancionada em 2000, pela Lei nº 10.098. Porém, ela não determinava
tão claramente a igualdade do direito dos PCDs no meio “digital”, limitando-se somente
às barreiras urbanísticas de transporte e de comunicação. Levando em consideração a
necessidade dos PCDs terem meios digitais que se adequassem a eles, em julho de 2015
mediante a Lei nº 13.146, é determinado em seu artigo 63º obrigatória a acessibilidade
nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no
país ou por órgãos de governo, garantindo acesso às informações disponíveis para esses
indivíduos. Posto isto, o artigo desenvolvido tem como escopo avaliar a adequação de
sites governamentais em relação ao cumprimento legal, utilizando assim, casos práticos
com PCDs que são auxiliados por tecnologias assistivas.
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO PERSONALIZADO - ORKNOW
LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS, LUCAS COSTA E SILVA ALMEIDA, MATEUS CORRÊA JERÔNIMO, MAURO YUJI OHARA

O propósito deste projeto foi desenvolver um aplicativo voltado ao gerenciamento financeiro personalizado para empresas de pequeno porte. A necessidade desse
empreendimento surgiu após observar alguns problemas padrões nas empresas do
nosso município (Carapicuíba). A falta de planejamento, desorganização nas finanças
e a resistência diante dos avanços tecnológicos nos levaram a idealizar um aplicativo
promovendo aos seus usuários usabilidade e uma interface amigável para fazer os planejamentos financeiros básicos a fim de promover um efetivo controle de suas finanças
em pequenas empresas. Um diferencial é que o aplicativo é parametrizável permitindo ao usuário ter acesso aos lançamentos de receitas e despesas, controle efetivo
financeiro com gráficos dinâmicos, além de relatórios gerenciais. Outra preocupação
relevante considerada neste projeto foi desenvolver uma aplicação simples de ser manipulada, de forma que usuários com mínimo conhecimento de informática conseguem
fazer uso.
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BBTT MOBILE: CONTROLE DE ITINERÁRIO NO TRANSPORTE COLETIVO
EM APLICATIVO MÓVEL
LUCAS DE LIMA ALMEIDA, LUCAS SANTOS TRINDADE, SAMANTA FERNANDES MARIANO, ANDRÉ RODRIGO LUGUE

A logística de transporte é de extrema importância para o crescimento econômico
do País permitindo que as pessoas e coisas cheguem ao seu destino. O transporte coletivo
é um serviço prestado para as pessoas se locomoverem. Empresas prestadoras desses
serviços necessitam de controles automatizados, uma vez que os agentes fiscalizadores
da frota controlam os horários dos ônibus em pranchetas e planilhas manuais. O objetivo
deste projeto é permitir a interação de formulários de controle de itinerário com sistema
operacional através da captura de dados em um aplicativo móvel. Neste contexto é necessário compreender, de que forma a utilização de um aplicativo móvel pode contribuir
para facilitar o controle do agente fiscal e melhorar a gestão dos itinerários da empresa
de transporte coletivo. A pesquisa estabelece uma relação entre a tecnologia e usuários,
possibilitando compreender a necessidade de fazer uso das tecnologias disponíveis para
melhorar os processos e os controles.
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO MÓVEL PARA O
CONTROLE FISCAL NO TRANSPORTE COLETIVO
BRUNA CAROLINE ALVES DA SILVA, RAPHAEL RODRIGUES TEIXEIRA,
SILVIA MARIA FARANI COSTA, ANDRÉ RODRIGO LUGUE

Este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema que permita que o agente de fiscalização do transporte coletivo possa inserir informações em um dispositivo mobile, que permitirá coletar informações para uso no controle e na gestão da operação
de transporte. O propósito é desenvolver uma aplicação de uso em dispositivos móveis
utilizando as tecnologias disponíveis no mercado. Como método de pesquisa foram realizadas reuniões com funcionários de uma empresa idônea neste segmento, para entendimento e levantamento das informações, tendo em vista que o sistema de controle de frota
e itinerário viabilizará a execução da operação automatizada e ainda analisar os controles.
A documentação de um sistema é algo que não deve ser negligenciado, a escolha das
ferramentas e o processo de desenvolvimento deve ser observado, entendido e analisado.
Também a escolha e determinação pela criação e desenvolvimento do software proposto
pode trazer benefícios para a empresa, o cliente e a sociedade.
DESENVOLVIMENTO DE UM CATÁLOGO DE TRABALHO DE GRADUAÇÃO NA WEB
PARA USO NA FACULDADE DE TECNOLOGIA CARAPICUÍBA
DIEGO LIMA APARECIDO, LUIS FELIPE MATOS, SILVIA MARIA FARANI COSTA,
ANDRÉ RODRIGO LUGUE

Sistemas e softwares baseados em tecnologia da informação facilita a vida do
ser humano e das organizações. Desenvolver um sistema que permite encontrar com
facilidade trabalhos de graduação da Fatec de Carapicuíba pode ajudar os alunos na escolha do seu tema e na compreensão de assuntos específicos. O objetivo desse projeto é
ofertar a comunidade acadêmica e ao corpo discente, uma forma mais simples e prática
de encontrar e consultar trabalhos de graduação anteriores através de um catálogo virtual.
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O propósito é apresentar o desenvolvimento do sistema de consulta de trabalho empregando o recurso de busca através de palavras-chave. Desenvolver um software web que
se utiliza da linguagem de programação padrão como “server-side”, o “Java EE” como a
plataforma, além de usar “html”, “css”, “bootstrap” e “javascrip” como “front-end”, e ainda
o “MySQL” como SGBD (Sistema de Gestão de Banco de Dados), e por fim o “WildFly10”
como servidor de aplicação.
CATÁLOGO VIRTUAL DE TRABALHOS DE GRADUAÇÃO: UM ESTUDO
NA FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CARAPICUÍBA
DANIEL HENRIQUE SILVA, MATHEUS ZAGATO DE AZEVEDO,
RAINER SANTOS RODRIGUES, ANDRÉ RODRIGO LUGUE

Dentro das instituições acadêmicas um tema comum são os trabalhos de graduação, são pré-requisitos obrigatórios para a conclusão dos cursos. Os alunos devem produzir
um trabalho ou pesquisa acadêmica tratando um determinado assunto e fazendo uso de
metodologia de desenvolvimento. Não é difícil perceber a ausência de recursos tecnológicos para arquivar e disponibilizar esses trabalhos de forma direta e objetiva na Fatec de
Carapicuíba. É por esse motivo que o projeto pretende demonstrar, como um sistema para
gerenciar trabalhos de graduação pode ser eficiente e eficaz e ainda melhorar o acesso as
informações dos trabalhos já concluídos pelos alunos. A argumentação principal está em
adotar um sistema de catálogo de trabalho de graduação, permitindo fazer upload de documentos, que deverão aguardar a conferência e validação do administrador do portal para ser
publicado, garantindo a qualidade dos documentos que irão compor o sistema.
ENTREGA CONTÍNUA DE SOFTWARE ATRAVÉS DE UMA PIPELINE
EDUARDO APARECIDO GONCALVES DO ROZARIO JUNIOR,
TALITA BERNARDES PEREIRA, DENISE LEMES FERNANDES NEVES

Este artigo apresentará a implementação da entrega contínua de software, que
promove a agilidade da entrega e facilita sua manutenção. Através de um estudo de campo na startup TreezeBIT, serão utilizadas ferramentas como Docker, Jenkins, GIT, que
permitem a disponibilidade do software através de uma pipeline, subdividindo o processo
de desenvolvimento em ambientes que são moldáveis às necessidades da equipe. A partir
disso, será efetuado um controle e acompanhamento do software até que chegue ao destino final, seja pelo armazenamento de um artefato ou a entrega ao cliente.
Palavras-chave: Entrega Contínua, Pipeline, Software.
JOGO MATEMÁTICO CONTROLADO POR VOZ
JOAO VITOR FELIPE RIBEIRO, EDIO ROBERTO MANFIO, RENATA UENO SALES

O objetivo deste trabalho é desenvolver um jogo no qual o usuário utiliza operações matemáticas básicas para se divertir e aprender. O jogador avança sendo reconhecido por conquistas e incrementado seus pontos de atributos, como aumentar o tempo,
receber dicas entre outros. O diferencial desse jogo é que pode ser operado com comando
por voz, propiciando o recurso hands free, ou seja, mãos livres. Inicialmente será testado

6º Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 40

em instituições de ensino com crianças do ensino fundamental, com necessidades especiais ou não. Em um estágio mais elaborado, o jogo poderá aprimorar o aprendizado da
disciplina de matemática. A metodologia prevê consulta bibliográfica em Computação, Matemática, Processamento de Linguagem Natural, utilização da linguagem de programação
C# e o desenvolvimento de um protótipo funcional do jogo.
SISTEMA DE GERENCIAMENTO E COLETA DE INFORMAÇÕES VIA SNMP
ANDRE LUIS RODRIGUES MOURA, LEANDRO MAGALHÃES, LUIZ CARLOS QUERINO FILHO,
LARISSA PAVARINI DA LUZ

A recente expansão de empresas brasileiras, alavancada pelo bom momento
vivido pelo país nos últimos anos, tem fomentado um seguimento da prestação de serviço,
conhecido como Outsourcing ou simplesmente Terceirização. Isso se deve ao fato de que
as empresas buscando otimizar seus processos de negócios, cada vez mais tem buscado
abrir mão de tarefas não relacionadas à sua atividade fim, terceirizando-as às empresas
especializadas neste tipo de atuação. Porém tratando-se de uma vertical relativamente
nova no país, a terceirização encontra algumas dificuldades de crescimento; uma delas
é a falta de legislação específica e o fato de não existirem ferramentas de gestão que
atendam plenamente as necessidades. Por este motivo o presente trabalho descreve o
processo de concepção, análise e desenvolvimento de uma ferramenta web, direcionada
à este seguimento, diminuindo o impacto econômico que o processo de coleta de contadores, suprimentos e alertas de erro, exercem sobre estas empresas.
DEMOCRATEC - SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO
GUILHERME CAIQUE DA SILVA BARROS, JONATHAN AUGUSTO JORGE,
VAGNER MATOS DO CARMO, SILVIA MARIA FARANI COSTA

Em uma democracia, o voto é a voz do povo. É através do voto que ocorre a
manifestação particular de cada um. Pensando no quão importante o voto é, elaboramos
uma pesquisa que propõe desenvolver um software de votação para a Fatec Carapicuíba,
nomeado DEMOCRATEC. Esse software tem por objetivo estreitar a relação dos alunos e
professores com a instituição de ensino, fazendo com que todos os envolvidos participem
e tomem decisões por meio do voto. Além disto, temos outros objetivos que são controlar o tempo em que um determinado grupo/pessoa exerce seu mandato, automatizar o
sistema de votação já existente, divulgar as datas de votação, fazer com que as pessoas
saibam a quem se dirigir quando surgir a necessidade de resolver algum tipo de questão,
fazer com que os envolvidos saibam quem é responsável por determinada tarefa. Desta
forma parte-se do pressuposto de que com o desenvolvimento do software DEMOCRATEC, a instituição de ensino terá melhor controle na tomada de decisão.
SISTEMA VOTAÇÃO ELETRÔNICA - UM ESTUDO DE CASO PARA A
FATEC CARAPICUÍBA
JULIANA DE OLIVEIRA VEIGA, MATHEUS CAMARGO DA CONCEICAO, VAGNER MATOS DO
CARMO, SILVIA MARIA FARANI COSTA

A votação, além de democratizar, ajuda na tomada de decisões. Partindo desse
pressuposto, o objetivo geral de uma eleição é que os eleitores expressem seus desejos
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por meio de votações. Um requisito importante que antecede uma eleição é o conhecimento das propostas de cada candidato, decidindo assim, por sua opinião, qual atende
melhor seus interesses. Adequando o contexto geral para o nosso meio acadêmico, nosso
sistema de votação não será público, e sim, para um grupo específico de pessoas – alunos da FATEC Carapicuíba. Este sistema visa facilitar o método de eleição para chapas
do C.A (Centro Acadêmico) e conselhos estudantis, que hoje são feitos de papel. Buscou
também, uma forma de estabelecer controle em tomadas de decisão, simplificando a administração de cadastros e resultados das votações. Por fim, esse software trará maior
inovação para uma questão importante, deixando todo o sistema mais ágil e produtivo,
reduzindo o tempo de espera para apresentação de resultados.
SISTEMA DE CONTROLE DE LEGIONÁRIOS: LEGIÃO MIRIM MARÍLIA
CAROLINA MARTINO SILVA, LARISSA PAVARINI DA LUZ

Este projeto descreve o processo de concepção, análise e desenvolvimento de
uma nova ferramenta desktop para controle de recursos humanos e folha de pagamento
dos legionários da Legião Mirim de Marília, desenvolvida para substituir o sistema antigo e
defasado utilizado atualmente pela entidade, buscando melhorar os processos e aumentar
a produtividade da unidade. Para compreender a importância do projeto foi feito o levantamento bibliográfico focado nos Sistemas de Informação para a gestão das organizações.
Além disso, foram analisadas as tecnologias e modelos que serão utilizados no decorrer
do projeto. Foi realizado um procedimento de Engenharia Reversa do software atual, para
que seja possível gerar melhorias reais para os usuários e gestores. A ferramenta permitirá o controle do legionário na inscrição para o processo seletivo, o encaminhamento para
uma empresa e da frequência e da folha de pagamento, respeitando a estrutura organizacional da Legião Mirim e das empresas parceiras.
MANIPULAÇÃO DE MEMÓRIA DE APLICAÇÕES EM EXECUÇÃO
LUCAS BALTAZAR CAYRES,LUIZ CARLOS QUERINO FILHO

O objetivo deste trabalho é demonstrar como é possível utilizar funções do sistema operacional Windows para alterar a região de memória de uma aplicação em execução
sem possuir privilégios para tal. As técnicas utilizadas demonstrarão potenciais falhas e
brechas de segurança que fornecem ao praticante privilégios necessários para alterar ou
reescrever rotinas e funções na memória. Gerenciar integralmente o espaço de memória
alocado para uma aplicação é a falha de segurança principal abordada. A ferramenta apresentada é desenvolvida na linguagem C através do ambiente de desenvolvimento Dev-C++. A linguagem C fornece ao desenvolvedor a possibilidade de acessar não somente
as funções nativas da linguagem, mas também funções do próprio sistema operacional.
Será utilizado o jogo Secret Maryo Chronicles para fazer o papel de aplicação alvo. Trata-se de um jogo baseado nas quatro liberdades de software livre. Em conjunto, é utilizada
a ferramenta Cheat Engine, um scanner de memória.
SISTEMA WEB PARA FECHAMENTOS LOTERICOS
MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO, LARISSA PAVARINI DA LUZ

Ganhar na loteria tem sido o sonho das pessoas ao longo dos tempos na história da humanidade. Pessoas no mundo todo vem constantemente criando maneiras
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para fazer seus sonhos virar realidade através de análises combinatórias de resultados
anteriores e também através combinações numéricas matemáticas. Em geral, essas
pessoas gostam de preencher manualmente e de sua forma os volantes, tendo na
maioria dos casos, um árduo e demorado trabalho. Sendo assim o presente trabalho
desenvolveu um sistema web para auxiliar jogadores da maioria das loterias brasileira
e também de diversos outras do mundo através de fechamentos estratégicos matemáticos, facilitando a vida e poupando tempo de jogadores profissionais que não jogam
aleatoriamente e sim sempre através de algum método para aumentar a probabilidade
de ganhos e também aos organizadores de bolões entre amigos. O sistema também
conta com informações estatísticas e uma página com informações diversas sobre loterias do Brasil e do mundo.
GAMIFICANDO PARA CONQUISTAR
DOUGLAS LEONARDO RUANI BARBOSA, LARISSA PAVARINI DA LUZ

Gamificação é a aplicação de elementos e mecânicas de design de jogos em
qualquer ambiente, colocando em foco a interação e o dinamismo. Atualmente, em meio
ao trabalho de algumas empresas tem ocorrido muitos problemas relacionados a motivação e controle, quando aplicado de maneira correta e eficaz, pode-se resolver tanto de
forma divertida e prazerosa. Com isso tem-se a possibilidade de medição de desempenho
e é possível avaliar e mensurar os resultados. Trata-se de um jogo desenvolvido para
web, onde o funcionário é estimulado através de desafios, competitividade e recompensas. O jogo vai ser interligado com os departamentos da escolha da empresa, sendo elas
qualquer com setores comerciais e administrativos. A criação de regras e a aplicação de
sistemas de monitoramento são diariamente estipuladas metas e objetivos. Isso irá gerar
pontos para cada usuário, tornando visível um “ranking” e consequentemente receberá
algum tipo de recompensa ou bonificação, sendo ela física ou virtual.
SOFTWARE ELEMENTAL – UMA APLICAÇÃO VOLTADA PARA A AUTOMAÇÃO DE
DISPOSITIVOS RESIDENCIAIS
ALFREDO MAGNANI SAKATAUSKAS, ALINE CERQUEIRA, PATRICK DE ALMEIDA PAULIN,
SILVIA MARIA FARANI COSTA

O foco deste projeto é a implementação de um sistema de automação residencial, usando conceitos IoT (Internet of Things), dispositivos móveis e hardwares eletrônicos desenvolvidos para execução de tarefas específicas. O sistema denominado Elemental provê ao usuário um modo de gerenciar e controlar seus dispositivos domésticos – seja
em sua própria residência, ou em qualquer lugar desde que possua uma conexão com a
internet. Um usuário utilizando um smartphone terá acesso a relatórios, atuadores, histórico, controle de usuários e toda gestão dos periféricos que possuir. O objetivo principal da
automação residencial é possibilitar a execução de tarefas do dia-a-dia, visando à praticidade, simplicidade e objetividade, integrando o acionamento de funções do ambiente. A
aplicação proposta foi desenvolvida utilizando Android Studio para construção da interface
gráfica e, para a programação, a linguagem Java, que tem conexão com o banco de dados
em SQLite, através da linguagem PL/SQL.
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DESENVOLVIMENTO DE API PARA COMUNICAÇÃO SEGURA ENTRE
CLIENTE E WEB SERVICES REST
DRIELY DA SILVA AOYAMA, FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA

Apesar da crescente utilização dos Web Services como principal meio de interação entre aplicações, nota-se que ainda há certas dificuldades destes em oferecer um
ambiente protegido e confiável para troca de informações. Com isso, o projeto visa ser
um facilitador para desenvolvedores sem conhecimentos específicos de segurança, que
por meio da API desenvolvida, poderão cifrar mensagens e envia-las de forma segura ao
Web Service, escolhendo automaticamente, o algoritmo criptográfico mais adequado para
o seu cenário. Por meio dos algoritmos simétricos, assimétricos, hash e blocos de cifra
leves já implementados, entre os quais destacamos o AES, RSA, SHA1, SIMON e SPECK
foi possível obter resultados parciais do projeto, no qual já temos classes vinculadas para
recebimento de parâmetros responsáveis pela execução da automatização da criptografia
da mensagem, conforme previsto no objetivo, além de acompanhar o desempenho dos
algoritmos conforme as mensagens que estão sendo testadas.
APLICAÇÃO DOS ALGORITMOS SIFT E SURF NA CLASSIFICAÇÃO
DE REGIÕES EM IMAGENS
JOZIEL PAULA NOVAIS, RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

A segmentação de imagens está presente no desenvolvimento de muitas tecnologias e aplicações. Este trabalho visa propor um sistema para classificar diferentes
regiões de uma imagem, onde essas regiões apresentem um padrão aleatório e não homogêneo, mas que possam ser caracterizadas pelos objetos que as compõe. Um sistema
como este pode ser útil em processos de segmentação de imagens. Assim, este trabalho
propõe o uso de redes neurais artificiais para classificar os vetores descritores gerados
pelos algoritmos SIFT (Scale Invariant Feature Transform) e SURF (Speeded-Up Robust
Features), quando aplicados em diferentes regiões de uma imagem. Também é feita uma
comparação entre o desempenho na classificação das regiões obtido pela rede neural
adaptada para o algoritmo SIFT e a rede neural adaptada para o algoritmo SURF. Para a
realização do trabalho foram feitos estudos sobre métodos de segmentação de imagens,
redes neurais artificiais e o funcionamento dos algoritmos SIFT e SURF.
SISTEMA DE REALIDADE AUMENTADA PARA APOIO A CONSCIÊNCIA
SITUACIONAL DE BOMBEIROS
HELOÍSA NISHIMOTO, ALLAN CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA

Consciência Situacional toma como partida informações do ambiente juntamente
com conhecimentos anteriores, unindo-os para facilitar melhor visão de eventos futuros,
desta forma melhorando a tomada de decisão em ambientes dinâmicos e de risco. Neste
contexto, o objetivo deste projeto é desenvolver um sistema de Realidade Aumentada
que apoie o bombeiro na aquisição e manutenção da consciência situacional durante sua
tarefa, possibilitando melhorias no atendimento de emergências, com o uso da tecnologia
da informação, sendo capaz de reduzir os riscos a quem atende a emergência e fazer com
que este aja de maneira eficaz. A utilização de Realidade Aumentada tem por finalidade
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proporcionar a quem atende a emergência melhor visão de ambiente, ou seja, a projeção
3D de informações no ambiente em questão em tempo real.
METODOLOGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO E DESEMPENHO EM FPGA DOS
ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS LEVES SIMON E SPECK
CLAUDIO ROBERTO COSTA, FABIO DACENCIO PEREIRA

Com os constantes avanços nos dispositivos computacionais a quantidade de
conteúdo digital que é armazenado e transmitido é significantemente crescente. Cenário
como: IoT (Internet of Things), HPC (High-performance computing) e sistemas embarcados, o volume de informações pode ser ainda mais crítico. Este trabalho consiste na pesquisa, implementação e comparação dos algoritmos criptográficos de cifras de bloco leve,
Simon e Speck em relação a área e desempenho quando projetados em FPGA. Ambos se
adéquam a uma grande variedade de aplicações onde o hardware disponível é limitado
em relação a capacidade de processamento, memória e consumo de energia. Foram propostas três arquiteturas para a implementação destes algoritmos, sendo duas baseadas
em circuitos síncronos e uma em circuito assíncrono. Ao final é gerada uma relação vazão/
área para avaliar o melhor custo benefício entre as arquiteturas e o seu posicionamento
em relação a implementações encontradas na literatura.
AUTOMAÇÃO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL E CORPORATIVA DE BAIXO CUSTO
UTILIZANDO SMARTPHONES
MONIQUE E. FERNANDES ALTERO, FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA

Diferentes formas de automação estão presentes no mercado há algum tempo,
porém apresentam complicações para sua total adaptação ao público, devido ao elevado
custo e a exigência de sistemas computacionais robustos. Este trabalho tem como objetivo
o projeto e implementação de um sistema de automação de iluminação residencial e corporativa de baixo custo, fácil configuração e utilização. O controle será realizado por meio de
um aplicativo desenvolvido para a plataforma Android, que se comunicará via transmissão
sem fio com as lâmpadas conectadas. Será disponibilizado ao usuário uma vasta gama de
opções simples para interação, como por exemplo, definir o acionamento e intensidade de
luz no ambiente, podendo criar cenários pré-programados e acionamento remoto. Para isso
o projeto utilizará lâmpadas LED baseado na versatilidade sustentável do produto.
RECONHECIMENTO DE VOZ APLICADO PARA A DOMÓTICA
LORENA JUDICI GASPARELO, ILDEBERTO DE GENOVA BUGATTI

A automação residencial propõe uma nova concepção sobre conforto, segurança
e comodidade para as pessoas, através desta modernidade facilitamos algumas tarefas
usando o reconhecimento de voz que possibilita controlar qualquer tipo de aparelho eletrônico usando apenas a fala, este processo de automação pode ser aplicado em qualquer
ambiente para realizar qualquer tarefa. Através da domótica (domus = casa + robótica) teremos a gestão de recursos habitacionais que simplifica a vida das pessoas satisfazendo
suas necessidades e facilitando nas tarefas do dia a dia tais como: acender/desligar a luz
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com comando de voz ou até mesmo pedir para o elevador subir ou descer usando a fala
quando se está com as mãos ocupadas. Este novo conceito de casa inteligente aproxima
a comunicação entre homem e máquina tornando possível à interação dos meios de maneira eficiente. Estas e outras inovações podem ser aplicadas em benefício das pessoas
proporcionando o bem-estar..
CONTROLE DE POSIÇÃO DE DRONES UTILIZANDO PROCESSAMENTO
DE IMAGENS
MARCOS HESPANHOL DE SOUZA, RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

Os drones são veículos aéreos capazes de realizar missões de forma autônoma.
Durante a execução da missão de forma autônoma é necessário que o drone tenha a
informação de sua localização. Esta informação geralmente é obtida por meio de GPS.
No entanto, algumas missões ocorrem em ambientes indoor onde o acesso ao GPS é limitado. Desta forma, o objetivo desta pesquisa é encontrar uma forma de fixar o drone em
uma posição e permitir sua navegação de forma controlada. Para atender este objetivo é
necessário o uso de outros sensores como o de velocidade e o visual (câmera). O processamento de imagem será o ponto inicial da pesquisa, pois com ele é possível manipular
imagens geradas pela câmera do drone, marcar pontos e utilizá-los para fixar o drone em
uma posição e permitir navegação de forma controlada.
RECONSTRUÇÃO TRIDIMENSIONAL DE AMBIENTE UTILIZANDO NUVEM
DE PONTOS A PARTIR DE VÍDEOS MONOCULARES
BRUNO FELIPE DE NADAI DA SILVA, RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

Na visão computacional, através da técnica de estereoscopia, é possível calcular
a profundidade dos elementos do ambiente. Em contrapartida, a técnica de estereoscopia
é custosa, limitando as pesquisas na área de inteligência artificial. Este estudo tem como
objetivo diminuir o custo de pesquisas na área de visão computacional, disponibilizando
um algoritmo que realize o cálculo de profundidade de elementos através de câmeras monoculares. Para isso, foi utilizada câmera monocular calibrada via software, obtidos pares
de imagens sequenciais, retificados para emular pares de imagens estereoscópicos. Após
essa obtenção, um mapa de profundidade será calculado, visando permitir ao algoritmo
construir um modelo matemático tridimensional em nuvem de pontos. Este modelo tridimensional permite operações de inteligência artificial para cálculos de rotas, evasão de
colisões e tomadas de decisões.
MODELO DE OTIMIZAÇÃO PARA PROBLEMA DE CORTE EM TUBOS

LUCAS HENRIQUE SANTOS DO CARMO, RICARDO JOSÉ SABATINE

O mercado industrial é caracterizado pela sua competitividade na qual as empresas, independentemente da sua estrutura, de pequeno ou grande porte, buscam sempre se manter sólidas, procurando meios administrativos mais eficientes, aliados a novas
tecnologias e ofertas de produtos que atendam aos requisitos dos clientes. Este trabalho
trata-se do Problema de Corte de Estoque Unidimensional que consiste no corte de tubos
em estoque para produzir uma combinação de unidades menores (itens) dentro de uni-
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dades maiores (objetos), utilizando um modelo de otimização na busca de melhores soluções em termos de custo, aproveitamento de matéria-prima e redução do tempo. O estudo
de caso possui vários tubos em estoque com dois tamanhos diferentes e em quantidade
limitada. A resolução deste problema será utilizar o método heurístico algoritmo genético
baseado nos conceitos de programação evolutiva e juntamente ao método simplex que é
um algoritmo que permite resolver problemas de Programação Linear.
A UTILIZAÇÃO DE GESTOS E MOVIMENTOS PARA MELHOR CONTROLE E
INTERAÇÃO EM UM AMBIENTE IMERSIVO DE REALIDADE VIRTUAL
JOÃO PEDRO DA SILVA, ALLAN CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA

O presente projeto visa implementar ferramentas de detecção de movimentos
ao ambiente de realidade virtual, afim de oferecer ao usuário uma maneira de interação e
controle dentro desse tipo de ambiente através de movimentos e gestos, podendo assim
executar comandos como: andar para frente e para trás, aumentar e diminuir zoom, entre outros. Porem gestos são mecanismos complexos para mapeamento, pois podem ter
significados diversos. Nesse projeto será dado foco aos gestos de natureza semiótica, ou
seja, gestos utilizados para comunicar uma informação e que não tem envolvimento direto
com objetos externos (gestos com mãos vazias). Para isso serão utilizadas ferramentas
como um sensor de movimentos (Leap Motion) integrado a um motor de jogos (Unity).
A PERFORMANCE DE GERAÇÃO DE CHAVES NA CRIPTOGRAFIA HOMOMÓRFICA
GABRIEL CAIRES GUIMARÃES, BRUNO MARQUES DOS SANTOS

Como já sabemos hoje em dia é dado muito foco aos estudos sobre criptografia,
para que se chegue a um nível alto de segurança, a ponto de terceiros, ao tentarem, não
terem sucesso naquilo que eles desejam, que é quebrar a segurança e ter acesso à coisas
que eles não podem. Um dos estudos feitos também é para melhorar também a performance desses algoritmos, já que os mesmos requer muito de uma máquina, ou seja, nem
todas são capazes de possuir um algoritmo desses para poder usar como uma forma de
deixar os dados mais seguros. O trabalho em questão irá dar o foco para esse problema,
será implementado na linguagem de programação RUBY, e será testado visando a performance, principalmente na geração de chaves, buscando ter o maior desempenho em
algum ambiente, seja na web, seja nas próprias máquinas. Isso, porque a geração de chaves na criptografia homomórfica é onde se dá mais atenção por sua responsabilidades,
com isso acaba sendo onde consome mais recursos em uma máquina ou ambiente.
FUSÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES NO CONTEXTO DO PROJETO DF100FOGO
VITORIA MENDES LOPES NUNES, LEONARDO CASTRO BOTEGA

A consciência situacional consiste em um processo cognitivo para apoiar o tomador de decisão com informações assertivas sobre o presente e o futuro de entidades de
interesse e as atividades que elas desempenham. A fusão de dados em nível de avaliação
de entidades de interesse (fusão em nível 1) tem como função obter dados e estruturá-los.
Já na fusão de informações (fusão em nível 2), a missão é estruturar tais informações e
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integrá-las com outras fontes heterogêneas, identificando e caracterizando relações entre
as entidades e situações que estas representam. Este trabalho objetiva a implementação
de fusão de dados e informações (nível 1 e 2) no contexto do projeto DF100Fogo, que
emprega principalmente o uso de fontes de dados humanas no processo de inferência de
situações, sendo capaz de gerar informações sobre emergências de incêndios em menor
dimensão, porém mais significativas para dar suporte à alocação de recursos de atendimento a emergências.
PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA ROTAS DE VEÍCULOS DE CARGA
ANDERSON MIYADA, RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

Devido a crescente demanda de entregas em domicílio e o fato de que as empresas tendem a diminuir a quantidade de produtos em estoques, gera uma necessidade de
entrega mais eficaz. Veículos de transportes de cargas levam mais tempo do que veículos
de passageiros para chegar ao seu destino devido a suas dimensões, muitas vezes ao
seguir uma rota definida por um GPS não é possível realizar a curva, causando congestionamentos e até acidentes. Este trabalho visa aprimorar o algoritmo de Dijkstra utilizado
na definição de rotas urbanas do SUMO em conjunto com mapa do OpenStreetMap, analisando a largura das ruas e as dimensões do veículo de carga. Gerar rotas por ruas que
possam ser trafegadas por um veículo de carga minimizando o uso de manobras, mesmo
que para isso não seja a rota de menor distância. A pesquisa está em fase de implementação da alteração do algoritmo de Dijkstra, sendo necessário obter a largura da rua e raio
de giro da interseção por onde o veículo de carga irá trafegar.
DESENVOLVIMENTO DE UMA SOLUÇÃO PARA ALOCAÇÃO DE TAREFAS
LEONARDO YOSHIHARU MIYAZAWA, RICARDO JOSÉ SABATINE

O princípio básico da otimização combinatória consiste na resolução de problemas de otimização que envolvem função objetiva, conjunto de restrições e relação com
variáveis de decisão. O objetivo deste projeto é apresentar um serviço como solução para
o problema de alocação de tarefas, que está diretamente ligado a otimização de tarefas,
visando encontrar uma solução ótima cuja finalidade é maximização de desempenho e
minimização de custos. Após a finalização deste trabalho, espera-se obter como resultado
um serviço web que receberá os dados inseridos pelo usuário como dados de entrada, o
serviço irá calcular e gerar uma solução otimizada para determinado problema de alocação.
MONITORAMENTO VEICULAR UTILIZANDO CÂMERA DE SEGURANÇA
CONVENCIONAL E VISÃO COMPUTACIONAL
JORGE TAKANO JUNIOR, RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

Atualmente algumas tecnologias como rede sociais, GPS e outros aplicativos tem
ajudado muitos condutores quanto a localização de radares tornando-os ineficazes. Tendo
em vista esse problema, é proposto neste projeto desenvolver uma aplicação capaz de
monitorar o tráfego veicular, utilizando câmera de segurança convencional e técnicas de
visão computacional, para medir a velocidade com que os veículos estão trafegando, a fim
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de minimizar as infrações e até mesmo auxiliar as autoridades policiais na perseguição de
veículos. A aplicação reconhece os veículos que passam defronte a câmera de segurança
e calcula a velocidade com que eles estão se locomovendo. Se o mesmo estiver acima
da velocidade permitida a aplicação emite um alerta ao usuário (neste caso um policial)
indicando uma infração ou mesmo um possível veículo em fuga.
ANÁLISE DE TECNOLOGIAS DE RECONHECIMENTO PARA QUEBRA DE CAPTCHA
VITOR DEROBE DOS SANTOS, RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

A segurança das informações na internet sempre foi uma preocupação global,
com o passar dos anos muitas tecnologias diferentes surgiram para complementar a segurança e dificultar a vida dos hackers e scripts automáticos de navegação na internet,
e uma delas é o CAPTCHA (Completely Automated Public Turing tests to tell Computers
and Humans Apart) que surgiu com o propósito de diferenciar usuários humanos dos robôs que trafegam na rede. Os CAPTCHAs podem ser encontrados em toda internet e se
tornaram muito populares nos últimos tempos. Neste trabalho será realizado um estudo
sobre os CAPTCHAs baseados em texto, mais especificamente o objetivo é a recognição
do CAPTCHA utilizado no site do cúrriculo Lattes, através de técnicas e ferramentas de reconhecimento, como o Tesseract, GOCR e a Fast Artificial Neural Network. Algoritmos de
Thresholding e de dilatações morfológicas foram utilizados para remover o ruído presente
no CAPTCHA e os resultados obtidos foram satisfatórios.
IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA MULTIAGENTES DE INTERFACES DO USUÁRIO
PEDRO HENRIQUE PARRONCHI LOPES, ALLAN OLIVEIRA

O projeto tem como objetivo implementar um sistema multiagentes de interface
do usuário, responsável por informar e auxiliar o usuário a desenvolver a consciência
situacional, que poderá ser utilizado para possível fins de manutenção em conjunto com
um sistema de manutenção eletrônica (E-manutenção). Os agentes de interface serão
responsáveis por definir a interface do usuário e possíveis alterações para que o mesmo
possa notar o que está acontecendo ao seu redor. Eles agem como um assistente com
autonomia para auxiliar no término da tarefa a ser realizada. A arquitetura do sistema
multiagentes é baseada em um modelo mental, que foi convertido para um diagrama de
classe, e a sincronização entre os agentes através de máquinas de estado que definem
alterações na interface do usuário e comunicação entre os agentes.
AUTOMAÇÃO PARA ROBÔS DE EXTRAÇÃO DE DADOS AUTOMÁTICA OU
SEMI-AUTOMÁTICA COM FUSÃO DE INFORMAÇÕES NA ÁREA DE INOVAÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
MELISSA CORDEIRO CAVALCANTI, FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA

Já que a WEB cresceu e se desenvolveu de forma descentralizada, as informações existentes nela são encontradas espalhadas e muitas vezes sem um padrão, dificultando o processo de extração das informações desejadas, a complexidade aumenta quando relacionado com os atores de inovação, já que diversos são os dados encontrados. Nos
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últimos anos, o governo do estado de São Paulo tem buscado incentivar o seu cenário de
inovação, com programas e leis construídos e estabelecidos com o intuito de melhorar o
relacionamento entre governo, empresas e universidades. Esse projeto tem como objetivo
o desenvolvimento de um robô de extração de dados não-estruturados capaz de filtrar informações por meio da Fusão de dados e informações, utilizando bibliotecas e linguagens
como Jena, Jsoup e SPARQL. Espera-se que com sua conclusão possa ser traçado um
caminho para melhorar a extração e esquematização dos dados não-estruturados e objetivar uma busca realizada pelo usuário.
MAPEAMENTO COLABORATIVO DE SAÚDE: APLICATIVO MÓVEL PARA
APOIO DA POPULAÇÃO
FABIO HENRIQUE ALVES, GIULIANNA MAREGA MARQUES

A tecnologia cresce de forma significativa, possibilitando criar inúmeras soluções
para os mais distintos ambientes. Na área da saúde, são lançadas diversas tecnologias
que apoiam profissionais e pacientes que necessitam de ferramentas para sua progressão. O presente projeto apresenta a proposta de desenvolvimento de um aplicativo móvel
para apoio ao combate à dengue. O propósito deste trabalho é facilitar a coleta de dados,
incentivar a prevenção à dengue, e propor um mecanismo eficiente que atuará em conjunto com a população, além de evitar a falha humana na coleta dos registros. A aplicação
poderá ser utilizada por qualquer usuário para informar focos de dengue e registrar caso
já tenha sido vítima. O usuário também terá a opção de visualizar os pontos físicos no
mapa relacionados à saúde baseado na localização do mesmo. Um Dashboard auxiliará
na gestão dos dados inseridos pelos usuários do aplicativo.
AUTOMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL – TUPÃ/MARILIA
JOÃO CLAUDIO SILVA SOUZA, GIULLIANA MARQUES

Desenvolver um sistema de gestão do transporte intermunicipal universitário de
Tupã à Marília, cujo há necessidade pontual e especifica. Esse irá disponibilizar informações relevantes aos passageiros Universitários, como por exemplo: Emissão do boleto de
mensalidade; Quantidade de passageiros que usufruem atualmente do transporte; Valor
da diária dos ônibus; Quantidade de ônibus contratados. A plataforma a ser utilizada será
mobile, de forma que serão classificados em dois tipos de usuários de utilização, o universitário (citado acima), e o coordenador. O coordenador irá dispor, além do que o universitário
também pode ver, funcionalidades e privilégios especiais, como por exemplo: Disponibilizar
a mensalidade para pagamento; Verificar a quantidade de alunos; Controlar os pagamentos efetuados; Quantidade de dias em que o transporte será utilizado no mês; Emissão de
relatórios. Com uma API será possível interligar os dispositivos móveis dos Estudantes.
USO DE TÉCNICAS DE REALIDADE VIRTUAL PARA A MELHORIA DA CONSCIÊNCIA
SITUACIONAL EM OPERAÇÕES DE GERENCIAMENTO DE EMERGÊNCIA
BRUNO AUGUSTO GUIDO, ALLAN CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA

Consciência situacional (SAW) é a percepção dos elementos do ambiente dentro
de um volume de tempo e espaço, a compreensão de seu significado e a projeção de seu
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estado no futuro próximo. Processos de aquisição, manutenção e retomada da consciência
situacional, dirigido por métodos de visualização de informações, podem ser prejudicados
por problemas referentes à qualidade da informação, processamento e visualização, prejudicando a tomada de decisões. Desta forma, o presente trabalho descreve a incorporação
de técnicas de Realidade Virtual (RV) um framework que aborda questões referentes à qualidade da informação e qualidade de representação em avaliação de situações militares,
envolvendo a aplicação de técnicas de representação gráfica de incertezas, geradas pelas
dimensões de completude e dimensões relacionadas ao tempo, como a atualidade.
INTEGRAÇÃO DA TECNOLOGIA DE NÃO-FALA COM UM JOGO
DESENVOLVIDO NA UNITY3D
RAFAEL VICENTE DE LIMA, ALLAN CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA

No século passado o reconhecimento de voz era coisa de filmes de ficção científica, porém com a contínua evolução da tecnologia da informação isso está cada vez mais
fazendo parte do nosso dia a dia. Uma das coisas mais interessante do reconhecimento
de voz para o universo dos jogos é que com isso pessoas que possuem algum tipo de deficiência também possam jogar. Porém a precisão da movimentação não é muito boa, pois
é necessária a pronúncia repetida das palavras chaves, ou a pronúncia de duas palavras:
uma para movimentação e outra de parada. Usando o reconhecimento de não-fala podemos
obter uma precisão melhor e uma maior facilidade para o usuário já que ele não terá que
ficar repetindo a palavra para movimentar ou pronunciar a palavra de parada na hora exata.
Usando essa tecnologia podemos emular cada botão do controle através do tom da voz,
volume, altura e frequência do som (grave ou agudo), entre outras características da fala.
DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS PARA IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE
OBJETOS RELEVANTES NO CONTEXTO DE GERENCIAMENTO DE EMERGÊNCIAS
GABRIEL NASCIMENTO SILVA, LEONARDO CASTRO BOTEGA

A Consciência Situacional (SAW) é um conceito chave no processo de tomada de
decisão na área de gerenciamento de emergências. Neste domínio, mais especificamente
no processo de avaliação de situações, obter SAW é importante para conseguir melhores
subsídios para uma tomada de decisão mais assertiva. Para a obtenção de SAW, processos como o de fusão de dados e informações ajudam a identificar a sinergia entre dados
de múltiplas fontes, integrá-los e representá-los em menor volume e de maneira mais significativa. Sistemas de avaliação de situações de emergência tipicamente utilizam como
fonte de informação relatos de denunciantes, que geralmente são incertos sobre os elementos que compõem uma situação. Identificar tais elementos (ou objetos) é desafiador
considerando a dinamicidade de cenários reais. Neste trabalho, serão utilizados métodos
de Fusão de Dados nível 1 para a busca, identificação e avaliação de objetos de interesse
em denúncias de emergências ao corpo de bombeiros.
IMPLEMENTAÇÃO MOBILE UTILIZANDO MÉTODOS DE GAMIFICAÇÃO E QR CODE
NA EDUCAÇÃO
JOÃO VITOR DE LIMA PEREZ, ALLAN CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA

Esse projeto tem o intuito de motivar os alunos a participarem das aulas e even-
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tos da instituição, por meio de uma aplicação mobile que utiliza QR code (Quick Response – Resposta Rápida) e gamificação para gerar um aplicativo que utiliza o sistema
de recompensa de um jogo estilo RPG (Role Playing Game - Jogo de Interpretação de
Personagens) utilizando a plataforma de desenvolvimento de jogos Unity. O aplicativo
utiliza a leitura do QR code para realizar um sorteio de itens que poderão ser colocados
no personagem dentro da jogo. Para ajudar na gamificação o aplicativo utilizará como interface a Realidade Aumentada, que mostrará o personagem na hora de se fazer a leitura
com a câmera. Para isso, a imagem do QR code foi usada como marcador para possibilitar
enxergar através do aplicativo o personagem em Realidade Aumentada.
ALGORITMO PARALELO PARA PROCESSAMENTO DE UMA IMAGEM EM
UMA ARQUITETURA MULTICORE
VICTOR GUALTIERI PARPINELLI, MAURICIO DUARTE

Com os avanços tecnológicos, houve um aumento da necessidade de maior capacidade de processamento, e com a limitação de espaço físico dos transistores, alta
demanda de potência e dissipação de calor, surgiu como alternativa os processadores
multicore. Sabendo que o processamento de imagem digital envolve grande quantidade
de processamento e demora para ser executado sequencialmente, o uso de programação paralela pode ser uma solução para reduzir o tempo de processamento de imagens
digitais. O emprego de programação paralela em arquiteturas multicore é o objetivo deste
trabalho para melhorar o processamento de imagens. Espero alcançar o objetivo proposto
com o emprego de programação multithread para isso farei uso da biblioteca de tarefas
paralelas (TPL) do .NET, pois a TPL dimensiona o grau de simultaneidade dinamicamente
para usar todos os processadores disponíveis de forma mais eficiente e obter de resultado
um ganho considerável de tempo de execução ao processar uma imagem.
PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS BASEADA EM ESTRUTURAS
INFORMACIONAIS SEMÂNTICAS: MODELO COMPUTACIONAL E INFORMACIONAL
DE APOIO AOS AMBIENTES DE INOVAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
THIAGO APARECIDO GONÇALVES DA COSTA, FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA

No cenário atual da Internet com a produção massiva informações, as áreas de
Gestão e Recuperação da Informação e Apoio à Decisão estão sendo desafiadas pelo
volume, variedade e velocidade de uma imensidão de dados semiestruturados e não
estruturados que devem ser encontrados e julgados quanto ao seu valor e veracidade.
Neste contexto, a inteligência de negócio tornou-se o foco de muitas empresas e está
sendo explorada como meio de melhorar a competitividade e posicionamento de empresas em novos mercados. Assim, este projeto tem como objetivo de implementar um mecanismo computacional de extração, recuperação e apresentação de dados advindos de
atores de inovação (governo, estado e universidades) referente a parques tecnológicos,
mas que seja capaz de se adaptar a mudanças deste contexto. Logo, a pesquisa propõe
a combinação de tecnologias computacionais como robôs de extração de dados e fusão
de dados. Ademais, tecnologias informacionais semânticas: ontologias e padrões de
metadados.
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FUSÃO SEMÂNTICA UTILIZANDO QUALIDADE DA INFORMAÇÃO E A AVALIAÇÃO
DE OBJETOS E SITUAÇÕES PARA MELHORIA DA CONSICÊNCIA SITUACIONAL EM
SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA
VALDIR AMANCIO PEREIRA JUNIOR, LEONARDO CASTRO BOTEGA

Consciência Situacional (SAW) é um processo cognitivo humano responsável por
avaliar todos os fatores presentes em um ambiente, como estes se relacionam e deduzir
o que está acontecendo e o que irá decorrer. Sistemas de gestão de emergência buscam
garantir a melhor SAW para o humano que realiza sua operação. Para isso, tais sistemas
trabalham sobre o pilar da qualidade da informação que é capturada, processada e apresentada, todavia neste cenário as informação provêm de diversas fontes heterogêneas,
tais como, crowdsourcing, órgãos governamentais e histórico de ocorrências relacionadas
ao domínio a ser analisado, neste caso análise de incêndios florestais no Distrito Federal.
As informações descritas podem conter falhas em sua composição, acurácia e atualidade,
afetando de maneira negativa o processo de SAW do operador. A proposta deste trabalho
é oferecer uma maneira de diminuir estas falhas de qualidade, utilizando de técnicas de
fusão multi-critério de informações semânticas.
ACIONAMENTO E ENVIO DE NOTIFICAÇÃO POR SMS UTILIZANDO A INTERNET
DAS COISAS POR MEIO DE SISTEMA EMBARCADO QUANDO HOUVER O
ROMPIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA
ALECSANDRE HENRIQUE PORTO, GIULIANNA MAREGA MARQUES

A “Internet das Coisas”, hoje principalmente estamos cada vez mais ligados a
esta palavra, e por estar se tornando tão comum em nossas rotinas nem percebemos.
Este termo se dá pela evolução tecnológica da informação e comunicação que estamos
vivendo, que tem como objetivo nos conectar aos itens que usamos no nosso dia a dia.
A cada dia que passa, vem surgindo eletrodomésticos, meios de transporte e muito mais
coisas conectadas à Internet e outros dispositivos, como computadores e smartphones.
Desta forma tendo como objetivo deste projeto, fazer com que um sistema de alarme automotivo ao ser violado notifique o seu proprietário por meio de mensagem sms em seu
Smartphone, o possibilitando desta forma a tomar as providências necessárias impedindo
roubo de seu bem. Minha motivação para este projeto, e que o mesmo poderá tomar uma
proporção que ajudara não somente a mim mesmo em proteger meus bens, mas sim ajudar a todos que o queiram fazer o mesmo, utilizando este projeto apresentado.
O LADO NEGRO DO EMPREENDEDOR
JOÃO PEDRO CALANDRIN ABREU, FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA

O enaltecimento do empreendedorismo com palestras motivacionais de empreendedores que passaram por altos e baixos, que hoje estão com suas empresas no auge.
Nunca relata “o lado negro do empreendedor”. Isso significa mostrar as dificuldades enfrentadas normalmente sozinho pelo jovem empreendedor. O empreendedor se depara
em uma jornada solitária para o sucesso, sofrendo com problemas psicológicos desenvolvidos em decorrência das dificuldades em vencer todos os obstáculos em um curto espaço
de tempo. Observa-se que o mesmo está sempre sobrecarregado, até que os problemas
sejam resolvidos ele não para. Pessoas próximas a ele não o entendem, isso faz com que
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este se afaste, dando início a problemas e dificuldades pessoais. Este trabalho apresenta
ao jovem empreendedor que existem diversas formas de evitar esses problemas e passar
por isso com excelência, participando de workshops, unindo novos empreendedores, dividindo problemas e aflições com pessoas que pensam igual a você.
AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL COM COMANDOS DE VOZ VIA SMARTPHONE
LUCAS JOSE BARRETO CASTRO, ILDEBERTO DE GENOVA BUGATTI

A computação com o tempo vem ajudando pessoas a realizarem suas tarefas de
formas cada vez mais fáceis, simples, intuitivas e eficientes. Com o invento da automação
tarefas repetitivas, que levariam tempo para serem feitas, podem ser feitas por maquinas
Tarefas realizadas por maquinas tendem a serem realizadas em uma velocidade mais alta,
tem uma confiabilidade maior do que se fosse efetuada por uma pessoa, também evitam
que quem estaria realizando aquela tarefa faça algo que ofereça perigo a pessoa, evitam
desgastes de pessoas que poderão estar focadas em tarefas mais complexas. Nos últimos anos as pessoas tem buscado cada vez mais praticidade para o seu dia-a-dia, outras
por terem algumas limitações físicas ou necessidades especiais, tem buscado cada vez
mais a automação para suas residências. Tendo isso em vista, foi desenvolvido uma nova
área no seguimento de automação, a domótica. A domótica é uma nova tecnologia que
consiste em controlar os eletrodomésticos de uma residência
AGENDA DE ATIVIDADES ROTINEIRAS E APLICATIVO DE ACOMPANHAMENTO,
VOLTADA A CRIANÇAS AUTISTAS
LARISSA KATHLEEN CORREIA, FÁBIO LÚCIO MEIRA

O Autismo é um distúrbio nas interações sociais. Kanner (1943) descreve autismo como sendo a incapacidade que a criança tem de se relacionar normalmente com
outras pessoas desde o início da vida. As causas do autismo, mesmo depois de anos de
pesquisas, continuam desconhecidas, pois se trata de um distúrbio complexo de severidade variada. Pensando nessas crianças de forma a torná-las menos independentes é que
se teve a ideia de fazer um projeto, sendo o mesmo o desenvolvimento de um aplicativo
de uma agenda para auxiliar na rotina diária da criança, onde o responsável pela criança
é quem configura toda a rotina. O projeto encontra-se em estágio de formulação da documentação do aplicativo, escrita dos capítulos escritos de acordo com pesquisas feitas sobre a doença autista, o método que autistas encontram mais facilidade para comunicação.
LABORATÓRIO VIRTUAL PARA PROTOTIPAÇÃO EM HARDWARE USANDO FPGAS
DA FAMÍLIA XILINX SPARTAN-6
CRISTIANO VICENTE, FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA

O Laboratório Virtual, é uma plataforma web para auxiliar na prototipação de
hardware com dispositivos FPGAs remotamente, onde o usuário poderá enviar seu projeto
sintetizado pelas ferramentas da Xilinx para o servidor, que programará o FPGA e retornará os resultados visuais do dispositivo físico e também permitirá seu controle através da interface da plataforma pela web, com objetivo de facilitar o acesso a dispositivos FPGAs de
forma remota e interativa para fins educacionais, para alunos e professores de disciplinas
(e.g. Engenharia Elétrica e Ciência da Computação), que se utilizam destes dispositivos
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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.
ANÁLISE COMPARATIVA DE ALGORITMOS PARA DETECÇÃO E RASTREAMENTO
DE PONTOS DE INTERESSE EM IMAGENS
MATEUS DE ARRUDA SOMENZARI, RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

Com o avanço da tecnologia e sua presença em todas as áreas do cotidiano, a
robótica móvel ganhou destaque entre os pesquisadores. A busca por maior precisão dos
processadores presentes nos veículos autônomos é cada vez mais relevante, levando-se
em conta a necessidade de ter total conhecimento do ambiente em que o robô se encontra
e localizar possíveis obstáculos em seu trajeto. Neste projeto, é proposta a análise comparativa do desempenho de dois algoritmos de fluxo óptico, onde o foco principal é identificar
o método mais eficaz para detectar e rastrear pontos de baixo contraste em uma sequência de imagens. Para isso, serão realizadas pesquisas sobre fluxo óptico e algoritmos já
existentes, além de ferramentas necessárias para o tratamento de imagens. A linguagem
utilizada será C/C++. O resultado esperado é a obtenção de um novo algoritmo ou adaptação de um já existente, capaz de identificar e rastrear qualquer ponto em uma sequência
de frames, independentemente de seu contraste.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA DE DESEMPENHO ENVOLVENDO UMA
APLICAÇÃO COM DESENVOLVIMENTO ISOMÓRFICO E TRADICIONAL
UTILIZANDO TÉCNICAS BENCHMARK
JOAO RICARDO ITO MESSIAS, FABIO PIOLLA NAVARRO

Grande parte das aplicações web existentes são desenvolvidas a partir de dois
lados: do servidor e do usuário, dessa forma unificando as informações de ambos os lados
utilizando solicitações assíncronas. Esse tipo de desenvolvimento é chamado de Single
Page Application (SPA),onde os principais problemas enfrentados por essa programação
é o tempo de carregamento da webpage, indexação dos motores, entre outros. Ademais,
existe outro paradigma para desenvolvimento dessas aplicações web que unem tanto o
lado do servidor quanto o lado do cliente, chamado desenvolvimento isomórfico. Desse
modo, possibilitase assim melhorias de desempenho, otimização de motores de busca,
manutenibilidade, facilidade e velocidade de desenvolvimento em aplicações específicas.
Portanto,o objetivo deste trabalho é construir um benchmark para avaliação de performance, no qual será feita uma análise para sabermos qual é a melhor maneira de otimizar uma
aplicação Web a partir de uma abordagem isomórfica.
AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL: SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INTELIGENTE
UTILIZANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS
DANILO COSTA BREDA, RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

Com o avanço da tecnologia e a necessidade de auxilio de tarefas aos seres
humanos, de modo há demandar menos tempo e proporcionar uma maior sensação de
conforto, a automação residencial começou a ser mais familiarizada, possibilitando uma
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melhor resposta ao que a tecnologia pode nos oferecer perante a complexidade do mundo
em que vivemos. O trabalho consiste em desenvolver um sistema com o uso de Redes
Neurais Artificiais que promova o controle inteligente de climatização na área de automação residencial a fim de proporcionar um ambiente mais confortável ao usuário, de forma
transparente e sustentável.
DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO MOBILE HÍBRIDA PARA ESTRATÉGIA
DE COMPETITIVIDADE NO MERCADO
MATHEUS ALVES DA SILVA, MAURICIO DUARTE

No cenário atual, a crise financeira vem afetando diretamente o cotidiano dos
brasileiros, diminuindo o consumismo exacerbado e fazendo com que a população controle os seus gastos. Os consumidores necessitam realizar a busca do menor preço se
deslocando para cada estabelecimento gastando com locomoção ou dependem de ofertas
impressas que costumam ser desatualizadas, poluem as cidades e geram gastos aos
mercados. Este artigo consiste em demonstrar as vantagens de ter um aplicativo móvel
híbrido multiplataforma, capaz de auxiliar o consumidor a economizar o máximo de tempo
e dinheiro possível nos tempos de incerteza; ao efetuar uma análise de preço dos produtos selecionados pelo cliente nos estabelecimentos varejistas da região. Por outro lado, os
varejistas possuem a oportunidade de aproveitar as novas tecnologias, pois poderão criar
preços competitivos e traçar estratégias com as informações do concorrente em tempo
real, atraindo os cliente mais seletivos.
POLÍTICA DESCOMPLICADA POR MEIO DE JOGOS DIGITAIS
VINICIUS DOS SANTOS TOGNOLI, ALLAN OLIVEIRA

A proposta aborda a alienação e descrença sócio-política do país, a partir do desenvolvimento de uma aplicação lúdica em forma de um jogo digital através da plataforma
de desenvolvimento de jogos Unity, onde será criado um cenário 2D, que terá como base
proporcionar o conhecimento de projetos de leis que estão em discussão no país e quais
as figuras políticas estão diretamente relacionadas a esses projetos. De modo que, o
usuário interaja opinando sobre tal projeto e tome conhecimento de quais personalidades
políticas compartilham de seu pensamento.
IMPLEMENTAÇÃO EM HARDWARE E SISTEMAS EMBARCADOS DE ALGORITMOS
DE CRIPTOGRAFIA LEVE PARA APLICAÇÃO EM IOT
FERNANDA MAYUMI OHNUMA TACHIBANA, FÁBIO DACENCIO PEREIRA

A Internet das Coisas visa abordar a conexão entre objetos físicos e virtuais,
permitindo a coleta, troca e armazenamento de uma grande massa de dados, que quando
processada torna-se informações e serviços. Com o avanço tecnológico nas áreas de sensores e sistemas embarcados, as soluções envolvendo o cenário de Internet das Coisas
tornaram-se factíveis. Porém, com a facilidade de acesso a estas informações, há desafios relacionados à segurança de informações e a privacidade. Para a segurança destes
sistemas computacionais, garantindo a confiabilidade, integridade e privacidade de infor-
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mações, a proposta deste trabalho consiste na implementação de sistemas criptográficos
leves em sistemas embarcados e hardware, analisando o desempenho e o consumo de
energia, comparando-as com outros trabalhos correlatos encontrados na literatura. Uma
solução baseada em Shader para criar um mapa de calor na Realidade Aumentada usando informação da Internet das Coisas.
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

O projeto tem como objetivo gerar um efeito de mapa de calor em um modelo
3D, que poderá ser sobreposto a um equipamento real usando a Realidade Aumentada.
O trabalho irá definir um padrão para aplicação de Shaders que recebem informações da
IoT para renderizá-las como um mapa de calor nos modelos 3D escolhidos. Os modelos
3D usados serão representações de objetos reais com sensores espalhados. A partida da
temperatura atual de sensores será montado um mapa de calor para que a identificação
de possíveis problemas, como um superaquecimento em uma turbina de avião, sejam
realizadas o mais rápido possível. A IoT (Internet of Things) será usada para estabelecer
uma comunicação entre diversos equipamentos, a fim de enviar e receber informações
essenciais, como posicionamento do sensor e a temperatura do mesmo.
FORMAS DE TRANSIÇÃO DE IPV4 PARA IPV6
GUSTAVO MENEZES VENCIGUERA, PAULO ROGERIO DE MELLO CARDOSO

Devido termos hoje a falta de IPV4 disponível, a utilização do IPV6 é o próximo
passo a ser dado. A dificuldade existente hoje, para a transição ou ativação e utilização
do IPV6, vem sendo um dos maiores desafios enfrentados, para a total ativação desse
protocolo. Existem inúmeras técnicas de transição já apresentadas, porém a IETF ainda
discute sobre outras técnicas e sobre as já existentes. A transição de IPv4 para IPv6 é de
extrema importância, pois o IPv6 não foi projetado para ser uma extensão do IPv4 e sim
o seu substituto. Porém como a maior parte da internet utiliza somente o IPv4, existe a
necessidade da dualidade de protocolos, utilizando tanto o IPv4 quanto o IPv6, até que
seja totalmente implantado o novo protocolo. O estudo dessas formas de transição trás o
conhecimento prático e teórico de quais formas devem ser adotadas, por possíveis problemas de perda de pacote, lentidão ou instabilidade da rede.
FUSÃO DE NÍVEL 1 UTILIZANDO SEMÂNTICA PARA O DOMÍNIO MILITAR
MATHEUS FERRARONI SANCHES, LEONARDO CASTRO BOTEGA

A tomada de decisão no domínio de gerenciamento de emergências depende da
plena consciência de humanos operadores sobre o que está ocorrendo em um ambiente
de interesse. Este trabalho apresenta um método de fusão de dados amplificar o entendimento sobre situações, envolvendo a análise gramatical de denúncias e rotinas para a
extração de informações relevantes ao domínio, chamado de Fusão de Dados em Nível
1. Resultados constataram a aplicabilidade da solução proposta em revelar objetos relevantes, baseando-se no emprego de termos sintáticos para a caracterização pragmática
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de objetos e situações simplificadas de emergência, negligenciando relações complexas
entre os termos identificados, indiciando a necessidade do uso de modelos semânticos
para ampliar a capacidade de inferência. Desta maneira, técnicas de análise semântica
estão em desenvolvimento com o objetivo de complementar a análise sintática já realizada
e assim identificar informações sinérgicas com base em seus significados.
HERANÇA DIGITAL: UMA TEORIA DA EXISTÊNCIA DE SOBREVIDA DOS DIREITOS
DA PERSONALIDADE
JUAN ROQUE ABILIO, FRANCIELLE GOTARDI, RICARDO VILARIÇO FERREIRA PINTO

Trata-se de uma análise quando à destinação das senhas de contas virtuais,
em especial as redes sociais, quando da morte de uma pessoa. Neste contexto, surge a
discussão quanto aos direitos da personalidade, em especial modo o direito à intimidade
e a privacidade. Desta forma, em uma leitura constitucional da dignidade da pessoa humana como cláusula geral dos direitos da personalidade aflora-se o chamado “direito ao
segredo”. Discute-se, ainda, sobre a titularidade dos direitos da personalidade e acerca de
uma sobrevida dos mesmos. Sabe-se que a doutrina clássica afirma que com a morte do
sujeito os direitos da personalidade se acabam, todavia chega-se à conclusão que toda a
proteção que existe em relação ao corpo morto (Lei de Doação de Órgãos, dano moral ao
morto, por exemplo) está a proteger o próprio corpo morto (ou a pessoa que era), podendo-se falar de sujeito de direito sem personalidade jurídica, algo plenamente possível na
conjectura jurídica (como o espólio e a massa falida).
ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO PARA ENSINO DE SHADERS
LEONARDO ADEMIR TONEZI DOS SANTOS, ALLAN CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA

Com o crescimento recente e significativo da tecnologia de processamento
gráfico(GPU), a ciência vêm progredindo de uma forma absurdamente grande, trazendo
muitos benefícios em áreas de estudo como da Medicina, Engenharia, Aeronáutica, etc.
Com o surgimento do pipeline programável, ou seja, a permissão de programação em certos estágios do pipeline na renderização, houve o nascimento de um novo conceito chamado Shaders, que são técnicas e metodologias de programação deste pipeline. Porém,
a propagação do conhecimento desta tecnologia é escasso, visto que é um método tanto
recente quanto complexo, tornando árduo o desenvolvimento de novas aplicações neste
cenário. Sendo assim, tornou-se viável a implementação de uma plataforma Desktop de
aprendizagem e treinamento ao desenvolvimento de Shaders, definindo técnicas e métodos utilizando conceitos de programação básica. O processo da gamificação vêm como
um complemento para este projeto, trazendo uma espécie de “motivação” para o usuário.
JOGO MATEMÁTICO COM COMANDOS POR VOZ
JAQUELINE APARECIDA MANZANO DOS SANTOS, RENATA UENO SALES, LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS, EDIO ROBERTO MANFIO

Podemos perceber a vasta quantidade de tecnologia presente em nosso mundo
no século XXI, uma infinidade de softwares são criados todos os dias para atender as
necessidades de seus usuários, tanto comerciais quanto jogos. Porém, há um número
consideravelmente menor de softwares desenvolvidos para usuários com alguma defici-
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ência, seja ela visual, auditiva ou física. Nem todos os desenvolvedores criam seus softwares com opções para facilitar a vida de determinado grupo de pessoas, desta maneira
muitos não possuem a facilidade de utilizá-lo do mesmo modo que os demais. Devido a
isto, tivemos como objetivo criar um jogo educativo que possibilite a utilização do mesmo
por pessoas com deficiência motora, especialmente crianças. A elaboração do projeto
conta com a utilização da linguagem de programação CSharp e a IDE Visual Studio 2015,
encontra-se em fase de desenvolvimento no qual será apresentado a primeira fase do jogo
com operações matemáticas e os comandos por voz já em funcionamento.
“BEAT THE TEST!”: UM JOGO IMERSIVO DE FURTIVIDADE E OBTENÇÃO
DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
CÉSAR TORRALVO ALVES, ALLAN CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA

“Beat The Test!” é um jogo imersivo de furtividade e obtenção de informação privilegiada com temática escolar. Este jogo independente atuará no mercado com distribuição
digital e estará disponível para plataformas móveis e computadores pessoais. Nele, o jogador assume o papel de um aluno que deve obter as respostas para uma série de provas.
Devido à dificuldade das questões, será necessário que ele utilize as mecânicas do jogo
para trapacear e observar as provas de outros alunos (não-jogadores); estas conterão
excertos explicando as disciplinas avaliadas, ao invés das respostas propriamente ditas.
Voltado a um público infantil e infanto-juvenil, e usando uma situação do mundo real de
forma fantástica e cômica, pretende-se não somente trazer entretenimento aos jogadores,
como também, por meio da leitura dos conteúdos presentes, prover um jogo com elementos que sirvam como ferramentas auxiliares para o estudo e compreensão de textos.
A VISÃO COMPUTACIONAL E O USO DE REDES NEURAIS PARA
PROCESSAMENTO DE IMAGENS
LUIZ CARLOS MARQUES JUNIOR, JOSÉ ALFREDO COVOLAN ULSON

Este trabalho tem por objeto apresentar o uso de Redes Neurais Artificiais (RNA)
no processamento de imagens. Para isto os diferentes tipos de imagens, suas aplicações
e especificidades são expostos, para que logo em seguida o funcionamento, tipos e o desenvolvimento de uma rede neural artificial possa ser explicado. Com a evolução dos computadores as redes neurais foram ganhando destaque, principalmente na área de processamento de imagens, em obtenção de dados e classificação de imagens. Essa tecnologia
faz parte de um ramo de conhecimento denominado Inteligência Artificial (IA). Dentro da IA
existem subáreas, sendo que uma dessas áreas é a visão de máquina ou visão computacional. Através dessa tecnologia pode-se treinar as redes neurais para classificar imagens
e reconhecer fenômenos de acordo com os objetivos de quem projeta a rede. Dentre as
aplicações merecem destaque o uso na medicina, segurança e agricultura de precisão.
PESQUISA COMPARATIVA DE REDE MESH E REDE CONVENCIONAL
COM VÍDEO STREAM
RAFAEL FERNANDO COSTA DE MATTOS, PAULO ROGERIO DE MELLO CARDOSO

Esse trabalho tem como objetivo realizar uma pesquisa cientifica comparativa
de duas redes sem fio distintas através de um simulador e dessa forma coletar resulta-
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dos para avaliar o melhor desempenho, e qualidade de serviço entre elas. Uma dessas
redes será a Rede Mesh ou Rede em Malha e a outra será a Rede convencional, onde
essas redes serão simuladas em um cenário idêntico de roteadores se comunicando e
hosts conectados a esses roteadores. Assim que os hosts estiverem conectados na rede
uma aplicação de vídeo stream ira ser enviada a todos os hosts e os mesmos irão fazer
trajetórias diferentes e dessa recepção de dados dos hosts irão ser retirados os dados de
qualidade de serviços das duas redes onde poderá ser analisado e concluído qual rede
terá as melhores avaliações quanto aos indicadores para aquele cenário.
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE UMA REDE MPLS EM COMPARAÇÃO A UMA
REDE FRAME-RELAY, UTILIZANDO O SIMULADOR DE REDES NETKIT
JOSÉ FILIPE VIEIRA LEITE, PAULO ROGÉRIO DE MELLO CARDOSO

O NETKIT, como um simulador de redes, é uma ferramenta capaz de realizar a
criação de laboratórios virtuais de determinadas redes. Surgiu por volta do ano 2005 e tem
como função a parte de emulação de redes, podendo com ele a realização de várias simulações na rede, com criação de laboratórios virtuais. Assim sendo, resolveu-se, nesse
trabalho, promover a realização da criação de duas redes virtuais, a rede MPLS e a rede
FRAME-RELAY, a fim de analisar a validação de desempenho de uma rede MPLS em comparação a uma rede FRAME-RELAY, utilizando o simulador de redes NETKIT. Para isso, forram criados dois laboratórios virtuais, com os quais foram realizados alguns testes visando
identificar vantagens e desvantagens entre as mesmas redes. Para a realização desses testes com os dois ambientes criados, foi necessária a utilização dos programas WIRESHARK
e TCPDUMP para a captura de pacotes e informações para análise das redes criadas.
MULTITHREADING - PROGRAMAÇÃO PARALELA COM TASK PARALLEL LIBRARY
RICARDO EUCLIDES LOPES BARBOSA, MAURÍCIO DUARTE

O presente projeto visa analisar e testar os Algoritmos Paralelos Distribuídos,
entre (CPU / GPU) híbridos. O paralelismo de dados é uma técnica de programação que
divide uma grande quantidade de dados em partes menores que podem ser operadas em
paralelo. Após os dados serem processados, eles são combinados novamente em um único conjunto. Para o desenvolvimento dos algoritmos será estudada e testada a Biblioteca
Paralela de Tarefas (TPL - Task Parallel Library), onde a mesma é um conjunto de tipos,
rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software ou plataformas
baseadas na WEB (API’s). O problema consiste na avaliação de processos e distribuição
de informações, a partir de qual granularidade a aplicação de técnicas paralelas passa a
ser efetivamente melhor do que um código executado sequencialmente.
INTERNET DAS COISAS APLICADA À ROBÓTICA E A ENGENHARIA
GUSTAVO CASSETTARI POLETTO, FABIO PIOLA NAVARRO

Atualmente na realidade mundial no âmbito das indústrias, são necessárias soluções e decisões rápidas e efetivas que obrigaram a criação de novas tecnologias para
auxiliar nestas questões. A rede mundial de computadores possibilitou e facilitou muitas
destas soluções, como exemplo pode-se citar a “Internet das coisas (IoT)” que está sen-

6º Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 60

do considerada uma peça fundamental da 4º revolução industrial. A importância dessas
tecnologias vem crescendo, pois com o aumento da globalização e da concorrência entre
empresas é necessário rapidez e precisão. Este estudo tem como principal objetivo, desenvolver por meio de abordagem teórica o estudo da Internet das Coisas e sua funcionalidade e a partir de software desenvolver um ambiente industrial com sensores para estudar
esta tecnologia. Utilizando este software, será realizada a comunicação entre as linhas de
produção possibilitando a otimização da indústria.
DESENVOLVIMENTO DE ONTOLOGIA CIENTE DE QUALIDADE PARA APOIAR
A FUSÃO DE DADOS DE GERENCIAMENTO DE EMERGÊNCIAS
DENIS SILVA BARBONI, LEONARDO CASTRO BOTEGA

A limitação da qualidade das informações é um dos grandes problemas associados ao gerenciamento de emergências. Embora haja métodos para revelar tais problemas
de qualidade, associá-los às informações situacionais de emergência ainda é um processo desafiador. Neste contexto, o uso de ontologias permite relacionar as informações de
forma semântica e assim contribuir para o processo de avaliação de situações. O objetivo
deste trabalho é implementar uma ontologia que apoie complexos processos de inferência envolvendo fusão e qualidade de dados, contribuindo para a consciência situacional.
O desenvolvimento do trabalho envolve uma análise de tarefas dirigida por objetivos e
questionários aplicados aos especialistas do domínio de gerenciamento de emergências.
Finalmente, uma metodologia para a prototipação da ontologia é aplicada para a construção das relações. Ao final, ensaios com algoritmos de fusão de dados para consulta e
integração de informações das ontologias serão realizados.
TÉCNICAS ANÁLISE FORENSE SOBRE SMARTPHONES ANDROID: UMA
FERRAMENTA PARA MAPEAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL
MARCOS ALEXANDRE FERREIRA COSTA, FABIO DACÊNCIO PEREIRA

Com o alto crescimento dos smartphone, e todo seu avanço e suas funcionalidades, que passou de fazer e receber ligações, e podendo tirar fotos, gravar vídeos e áudios
e essas informações podem ser armazenada tanto em sua própria memória, quanto em
uma memória externa. Devido as informações armazenadas nos dispositivos, podem ser
utilizadas como prova para identificar algumas supostas formas de crimes: como roubos,
pedofilia, ameaças entre outras. Com isso o foco desse trabalho é a extração dos dados
armazenado em dispositivos móveis Android, assim como, a criação de uma ferramenta
de pesquisa e classificação de informações para auxiliar na perícia forense posterior. Este
trabalho está em andamento e a solução será opensource e disponível para colaboração
da comunidade de interesse.
TESTE E QUALIDADE DE SOFTWARE EM EMPRESA DE PEQUENO PORTE
DANIEL BOTTER DOS SANTOS, ALLAN CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA

A atividade de teste e qualidade de software, nos dias atuais, é imprescindível
para que as empresas tenham um produto que seja competitivo no mercado. Todavia, nem
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todas as empresas, principalmente as micro e pequenas, conseguem praticar essa atividade e se conseguem, praticam de forma incorreta. Sendo assim, o intuito deste projeto
é demonstrar como uma empresa pequena é capaz de se estruturar e ter um processo de
teste e qualidade de software como um departamento, sendo capaz de tornar seus produtos mais competitivos e tornar-se exemplo de teste e qualidade. Outrossim, será possível
realizar a comparação do antes e depois desta empresa, em relação a qualidade dos seus
produtos, por meio de uma padronização de testes, utilizando ferramentas opensource,
bem como visualizar o impacto que a atividade de teste e qualidade de software causou,
verificando a quantidade de chamados do suporte técnico, o número de problemas encontrados, entre outros parâmetros.
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DO MVP: ESTUDO DE CASO DO
APLICATIVO GARFOOD
ROZILEIDE FERREIRA DA SILVA, RICARDO JOSÉ SABATINE, ELTON AQUINORI YOKOMIZO

O presente trabalho têm como objetivo a análise e desenvolvimento da modelagem MVP (sigla em inglês para Produto Mínimo Viável) para o aplicativo GarFood. Entre
os objetivos específicos iremos estudar e testar a ferramenta MVP; verificar suas funcionalidades desde a coleta de informações do uso do aplicativo até a análise frente à
otimização de recursos para a melhor aceitação deste; avaliar a qualidade do produto; e
diminuir o nível de incertezas quanto à rentabilidade do aplicativo. Escolhemos o setor de
alimentação fora do lar para o uso da ferramenta MVP, visto as informações que o Instituto
de Foodservice Brasil apresentou referente ao faturamento já obtido no ano de 2016, em
relação aos gastos da população, equivalente a 60 bilhões de reais, entre 9.600 estabelecimentos cadastrados. À vista disso será testado o aplicativo GarFood, que servirá de ferramenta para o acompanhamento dos pedidos, substituindo a opção de folhear o cardápio
físico, facilitando cálculo do total da compra.
DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA BASEADA EM SENSIBILIDADE AO
CONTEXTO PARA AUXÍLIO NA RESOLUÇÃO DE TAREFAS
ERICK EIJI SHIGEKAWA DE SOUZA, FABIO PIOLLA NAVARRO

A Computação Ubíqua atualmente tem sido uma área que vem crescendo cada
vez mais na área de informática, uma tecnologia que vem sendo inserida no cotidiano
dos usuários pouco a pouco, e num futuro próximo, pode se dizer que estará tudo conectado, sempre com o intuito de facilitar ainda mais o cotidiano do usuário. Este tema
engloba vários conceitos e também outros temas, como, ""sensibilidade ao contexto"",
""dispositivos moveis"" e ""alto nível de conectividade"", baseado neste contexto este
TCC apresenta um protótipo de aplicação Android com o objetivo de auxiliar o usuário
como uma agenda de eventos, onde o usuário irá inserir os evento em um arraylist e
o protótipo ira utilizar o GPS do celular do usuário para comparar a posição geográfica
atual do mesmo com os endereços dos eventos cadastrados no arraylist, e notifica-lo
assim que o local do evento estiver próximo. Este TCC contribui também com conceitos
de aplicações Android e Computação Vestida.
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PROGRAMAÇÃO PARALELA EM ARQUITETURAS MULTICORE COM INTEL
THREADING BLOCKS (INTEL TBB)
FABIO LUIZ DE OLIVEIRA FLAUZINO, MAURICIO DUARTE

O projeto visa analisar e comparar algoritmos paralelos e/ou distribuídos com versões sequencias. Para isto, a metodologia a ser usada consiste em leitura de artigos e/ou
livros que conceituam e contextualizam as arquiteturas paralelas baseadas em múltiplos
núcleos e, para o desenvolvimento dos algoritmos será estudada e testada a ferramenta
Intel TBB (Threading Building Blocks) que é uma especificação extremamente eficiente
para explorar benefícios de sistemas com mais de um processador (arquiteturas multicore). A biblioteca TBB executa em alto nível para aplicativos escritos em C/C++ baseados
em sistemas com memória compartilhada. O paralelismo é realizado a nível de threads.
SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE FILAS NOS SERVIÇOS DE SUPERMERCADOS
THIAGO FANTIM, FÁBIO PIOLLA NAVARRO

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de informação, voltado ao
gerenciamento (inicialmente) da fila do serviço de Açougue nos Supermercados. Os usuários (clientes dos supermercados) poderão gerar sua senha e monitorar o andamento
do atendimento do Serviço através de um Aplicativo Móvel. O sistema ainda contará com
um Painel Web para cadastro, alteração e remoção de Supermercados e Serviços; Uma
página Web para controle do atendimento, que será utilizada nos locais de atendimento,
pelos funcionários do supermercado; E uma API que será responsável pela integração e
comunicação entre todos esses aplicativos com o banco de dados. O objetivo é proporcionar ao usuário uma experiência melhor com o atendimento dos supermercados em
seu período de compras.
PROGRAMAÇÃO PARALELA EM ARQUITETURAS MULTICORE COM OPENMP
OTONIEL MATTOSO MONTEIRO, MAURICIO DUARTE

O projeto tem por objetivo desenvolver algoritmos paralelos a fim de buscar melhores desempenho quando comparados com suas execuções sequenciais. A metodologia a ser usada consiste em leitura de artigos e/ou livros que conceituam e contextualizam
as arquiteturas paralelas baseadas em múltiplos núcleos e, para o desenvolvimento dos
algoritmos será estudada e testada a ferramenta OpenMP. A estrutura Open Multiprocessing (OpenMP) é uma especificação extremamente eficiente, que ajuda a aproveitar os
benefícios de sistemas com mais de um processador com aplicativos C, C++ e Fortran, e
tem por padrão definir como os compiladores devem gerar os códigos paralelos através
de diretivas e funções. Em um primeiro momento, para análise e testes, serão avaliados
algoritmos existentes na literatura e para um projeto futuro serão propostos algoritmos que
poderão explorar o paralelismo de dados e/ou paralelismo de código.
ANÁLISE SEMÂNTICA DAS OPINIÕES DOS ECONOMISTAS NA BOLSA DE VALORES
LEONARDO MURATA SAITO, GERALDO PEREIRA JUNIOR

Este trabalho resulta em um artigo para estudo do sistema para analisar semanticamente, através de um robô, as bolsas de valores e as opiniões dos investidores, no tra-
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balho consta o que é a bolsa de valores como foi formada, como são feitos as ações e os
pregões, consta o funcionamento dos investimentos. Sobre o trabalho realizado, a análise
semântica entre investidores e o funcionamento em tempo real das ações e dos pregões.
Informações sobre quem são os investidores de sucesso. O robô quando consultado,
mostra diretamente o resultado das bolsas consultadas, já feito a análise, se positivo ou se
negativo, informa que pode ser investido nesta empresa ou bolsa de valores pesquisada. A
forma de programação é em Java, ferramenta versátil podendo ser criado aplicativos para
desktop e web, será armazenado em MySql, ferramenta de armazenamento padrão para
sistemas e aplicativos, o resultado esperado é que mostre quais são as bolsas a serem
investidas com mais segurança.
PROGRAMAÇÃO HIBRIDA (CPU / GPU) COM OPENACC
CASSIO GUILHERME VIANA DOS SANTOS, MAURICIO DUARTE

O presente projeto visa analisar e testar os algoritmos paralelos distribuídos, entre (CPU / GPU) híbridos. O problema consiste em comparar execuções sequenciais com
as versões em paralelo, explorando o paralelismo entre CPU e GPU. Com isso avaliaremos em quais situações uma é melhor que a outra. A metodologia a ser usada consiste
em leitura de artigos e/ou livros que conceituam e contextualizam as arquiteturas paralelas
baseadas em múltiplos núcleos e, para o desenvolvimento dos algoritmos será estudada
e testada a ferramenta OpenACC e OpenCL. OpenACC é uma nova especificação para
uma API de programação paralela híbrida (CPU+GPU), na qual o programador utiliza diretivas de compilação para distribuir a execução do programa entre a CPU e a GPU.
OpenCL (Open Computing Language) uma API independente de plataforma que permite
aproveitar as arquiteturas de computação paralelas disponíveis, como CPUs multi-core e
GPUs, tendo sido desenvolvida objetivando a portabilidade.
ESTUDO DE CASO DE ADOÇÃO DE GOVERNANÇA DE T.I EM REDE EDUCACIONAL
EVERTON LIMA DE OLIVEIRA, GIULIANNA MAREGA MARQUES

Atualmente na escola EMEF no qual o caso de estudo será feito encontra-se com
alguns problemas relacionados ao uso do laboratório de informática, problemas na rede
onde atualmente é utilizada o modelo WI-FI e já estamos passando a mesma para cabeada para obter mudanças e acabar com os erros que possui. E com isso tem-se o objetivo
de fazer a implantação de metodologias ágil e segurança da informação para os pontos
de WI-FI que ainda restaram no ambiente escolar, com o estudo da rede sem fio e cabeada de uma EMEF em Marília, com a finalidade de encontrar a melhor forma, ferramenta
e software para a reestruturação da rede com a finalidade de acabar com os problemas
encontrados atualmente na mesma.
DESENVOLVIMENTO DE UMA SOLUÇÃO SAAS COMO FERRAMENTA DE GESTÃO
E CONTROLE DAS CAMADAS OPERACIONAL, TÁTICA E ESTRATÉGICA EMPRESARIAL PARA O SETOR FINANCEIRO
VICTOR ULISSES PONTES SODRE, FABIO PIOLA NAVARRO

Buscando automatizar e agilizar as tarefas do setor financeiro de uma empresa,
em relação ao lançamento e consulta de notas de entrada e saída, este projeto tem como

6º Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 64

objetivo oferecer suporte por meio de controle e gestão para as camadas operacional,
tática e estratégica deste setor por meio de um software como serviço. Este serviço será
disponibilizado em uma plataforma web em php com zend framework, onde cada camada
receberá acesso apenas às funcionalidades que forem de sua responsabilidade, por meio
de uma ferramenta para controle de usuários por nível de acesso, provando assim um
ambiente de trabalho customizado e ágil. Como diferencial, teremos gráficos configuráveis
por meio de filtros e períodos de acordo com dados gerados pelo próprio setor financeiro,
cada camada da empresa receberá um nível de acesso com o objetivo de prover controle
e gestão específico para cada área, auxiliando na tomada de decisões.
DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO DE FUSÃO SEMÂNTICA DE INFORMAÇÕES NO
DOMÍNIO DE GERENCIAMENTO DE EMERGÊNCIAS
JORDAN FERREIRA SARAN, LEONARDO CASTRO BOTEGA

Sistemas de gerenciamento de emergência são dependentes do processo cognitivo de Consciência Situacional (SAW), o qual se define pela capacidade humana de
perceber, compreender e projetar situações observadas do ambiente real. Tais sistemas
apoiam o monitoramento e identificação de entidades de interesse, tendo como responsabilidade representa-las ao humano operador de forma mais clara e adequada para promover SAW. Sistemas de gerenciamento de emergências utilizam múltiplas fontes de dados,
as quais podem apresentar-se limitadas quanto à sua qualidade durante os processos de
aquisição e processamento, influenciando de maneira negativa o processo de SAW nos
humanos. Este trabalho visa integrar dados de fontes heterogêneas, utilizando métodos
de fusão, pertinentes à análise de incêndios florestais no Distrito Federal, visando minimizar a má compreensão dos dados e auxiliar humanos na tomada de decisão quanto aos
recursos a serem alocados para o atendimento da emergência.
DATA SCIENCE E BIG DATA ANALYTICS: CONCEITOS E FERRAMENTAS
JÔNATHA MENDONÇA DOS SANTOS, ELVIS FUSCO

Devido aos inúmeros dispositivos conectados à Internet e, como consequência
, a geração massiva de dados, ocorre uma dificuldade no aproveitamento desses dados,
gerando a necessidade de estudos sobre ferramentas especificas de processamento e
análise em ambientes de Big Data que transformem esses dados em produtos de informação. O objetivo da pesquisa é o estudo dos conceitos de Data Science e Big Data
Analytics e suas ferramentas de processamento e análise de grandes volumes de dados
que possam ser utilizados para modelos de tomada de decisão. A partir dos estudos destes conceitos e ferramentas, apresentar uma análise dos principais métodos utilizados
nos ambientes de Big Data para tratamento, processamento e uso dos dados presentes
nestes ambientes que gerem soluções de apoio à decisão no ambiente corporativo.
UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE TREINAMENTOS E DOCUMENTOS ALINHADOS AOS CARGOS E COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS
SAULO BARBOSA TUPINAMBÁ, GIULIANNA MAREGA MARQUES

Percebemos que o grande desafio atualmente para as organizações é gerir o
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conhecimento, esse conhecimento e a grande chave mestra, dado e informação estão
espalhados por todos os lados, o conhecimento reside em pessoas, elas são depositárias
dessas chaves que abrem portas. As pessoas com seu potencial de consciência consegue
com seu conhecimento tomar decisões, criar métodos, ter ideias e soluções que tanto as
organizações almejam. Tem-se como propósito desenvolver e disponibilizar ao mercado
uma ferramenta de software para gerenciar o ciclo de treinamentos, pessoas, e todos os
artefatos que contenha informação e gera conhecimento do negócio. Baseado em pesquisa de ordem qualitativa explorar o tema de gestão de pessoas por competências com
ajuda de bibliografia da área, ou seja, de cunho bibliográfico para que com base na metodologia desenvolver a ferramenta proposta.
FERRAMENTA DE AUXILIO NA TOMADA DE DECISÃO E DIVULGAÇÃO
ANDRÉ GONÇALVES SABES, GIULIANNA MAREGA MARQUES

Apresentação de uma solução tecnológica de fácil manuseio por usuários com
diferentes tipos de conhecimentos sobre tecnologia. A ferramenta em questão tem como
principais funcionalidades apresentar possíveis descontos em certas lojas ou produtos, oferecer as principais informações sobre o produto, comentários de outros usuários segmentação dos produtos apresentados, assim auxiliando o processo da busca do produto desejado com um custo atrativo sem longas pesquisas sobre o produto, lojista e se os preços
estão de agrado para o consumidor e reduzir diretamente número de compras desistentes
no carrinho e incentivando o mercado que se encontra em crise, além de fornecer o serviço
de divulgação de produtos e gerenciamentos dessas campanhas dentro do site, usando
o page view como atração para o cliente e usando a segmentação do usuário para ter a
melhor performance possível dos anúncios diante ao público alvo que será trabalhado.
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA SAAS UTILIZANDO MEAN STACK
VICTOR JANUARIO GIANVECHIO, ELVIS FUSCO

O projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação para criar e gerenciar
robôs de extração de forma dinâmica e automática (Web Scraping). O projeto será desenvolvido utilizando tecnologia MEAN Stack, que é acrônimo para MongoDB, Express.js
framework para desenvolvimento de aplicação web, Angular.js framework front-end e servidor Node.js. As vantagens de utilizar essa stack de tecnologia é que o desenvolvimento
é feito utilizando apenas Javascript do back-end ao front-end.
COMPARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS E REGRESSÃO
LOGÍSTICA PARA GERAÇÃO DE CREDIT SCORE
KAMIL PIOTR TYLISZCZAK, GERALDO PEREIRA JUNIOR

Análise de risco de crédito é uma das etapas mais importantes na concessão de
crédito. Criar um modelo de classificação adequado à carteira de clientes é um grande
desafio para as empresas. O objetivo deste trabalho é a análise de dois métodos bem
populares utilizados na concessão de crédito, para estudar o impacto que uma diferente
quantidade de variáveis pode ter na geração de Credit Score. Através da análise e com-
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paração de métodos e resultados obtidos entre estudos de caso realizados, é possível
perceber qual o método mais eficiente em relação ao grau de risco de inadimplência. Com
os resultados encontrados após análise, avaliou-se o impacto causado pela mudança de
quantidade de informações utilizadas, possibilitando significante melhoria no cálculo de
risco de crédito. Mesmo que a melhoria possa parecer pequena, quando multiplicada por
uma grande quantidade de clientes, implica em considerável montante para empresas.
METODOLOGIA, DESENVOLVIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE PERSONAS
PARA MELHORIA DO PRODUTO
GUILHERME ZAFRA PEREIRA, RICARDO JOSÉ SABATINE

Durante o processo de desenvolvimento de um produto, o estudo do usuário
possui uma extrema importância nas tomadas de decisões. Utilizando conceitos de IHC
(Interface homem computador), o conceito de Persona consiste em criar um usuário que
represente os públicos-alvo do sistema. Hoje não existe uma técnica explicita e definida
para o estudo de Personas, dificultando assim o seu desenvolvimento. O trabalho de conclusão decurso visa estudar e aplicar o desenvolvimento de Personas em um projeto de
recorrência, apresentando as personas, metodologias desenvolvidas e resultados esperados, mostrando a efetividade desta técnica para o desenvolvimento de um produto.
IMPLEMENTAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE SUPORTE A DECISÃO APOIADO POR
TECNOLOGIAS IOT PARA APOIO AO MARKETING DIRETO
MAYCON HENRIQUE FERREIRA MARTINS, FÁBIO PIOLA NAVARRO

Atualmente, as empresas procuram cada vez mais atender seus clientes de forma personalizada, este artigo pretende utilizar a tecnologia Beacon, que pode definir
pequenas regiões no espaço em ambiente local, e pode acionar um dispositivo móvel por
meio de um aplicativo, para agir de forma estratégica, com o objetivo de preparar para o
cliente as melhores ofertas, conteúdos e informações relevantes de seu interesse, fazendo com que a informação chegue até o cliente, se tornando conhecimento para auxílio na
escolha de seus produtos. As organizações terão oportunidades de novas experiências
com seus clientes, proporcionando ganhos, praticidades e fornecendo um portfólio customizado, fidelização e um grande número de informações importantes, para conhecer
seus clientes e agir com tomada de decisões mais assertivas no tratamento com clientes
e marketing direto.
ENTRETENIMENTO EM TEMPOS DE CONVERGÊNCIA
RAFAEL PETELIN SILVÉRIO, CARLOS HENRIQUE HORDANE, GIULIANNA MAREGA MARQUES

Segundo estudos apresentados pelo Sebrae, o mercado de entretenimento no
Brasil deve chegar a 71 bilhões de dólares até 2017, . A cada novo anúncio dos grandes
estúdios do cinema, cresce a demanda de informação e de comunicação entre seu público. Tal fenômeno é expressivo ao ponto de culminar no surgimento de ferramentas, canais
e sites sobre o assunto, gerando um submercado do entretenimento com potencial de
captar uma parte do capital deste setor. Por maior que seja o número de ferramentas que
existam no momento, nenhuma atende por completo as necessidades do público, que se
vê obrigado a utilizar mais de uma para ter plena satisfação. É evidente a necessidade de
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um só lugar onde o usuário possa se informar, organizar e se comunicar. Uma ferramenta
que unificará todas as principais funcionalidades já existentes, além de oferecer um novo
conteúdo, com o diferencial de concentrar informações de lançamentos e produção de
filmes e séries, e integração de conteúdo e notícias.
ESTUDO, SÍNTESE E IMPLEMENTAÇÃO DE AMBIENTES DE HARDWARE PARA RECONHECIMENTO DE VOZ EM PORTUGUÊS DO BRASIL
VALDEIR DA SILVA NETO, MARCELO DE SOUZA DA SILVA DOS SANTOS,
ILDEBERTO DE GENOVA BUGATTI

O projeto propõe o estudo, análise e utilização de hardwares específicos para
comandos por voz em sistemas de controle e automação de processos utilizando como
referência alguns hardwares e softwares consagrados pelo uso e os estudos apresentados pelo Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), com a finalidade de gerar interfaces mais amigáveis e um banco de dados contendo um conjunto de comandos por voz que contemple
as características fonéticas das variantes do Português do Brasil. Este banco de dados,
depois de devidamente implementado, permite ao desenvolvedor aplicar os comandos
por voz em sistemas de controle de processos. Os hardwares serão implementados tendo como referência o desempenho de reconhecedores de voz já existentes no mercado,
como por exemplo os dispositivos físicos Voice Recognition Module V2 e V3, Easy Voice
Recognition 2.0 e 3.0, Arduino UNO, Raspberry PI2, entre outros. As ferramentas serão
desenvolvidas com base em algoritmos de uso acadêmico como o Coruja (LAPS, 2016) e
o Weka (WEKA, 2016). Por extensão, literatura sobre função de distância, extratores de
características e consulta por similaridade serão consultadas.
SISTEMA INTELIGENTE DE APOIO A DECISÃO PARA SETOR IMOBILIÁRIO BASEADOS EM ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
SANDRA TIYOKO KAWAKAME, RODRIGO NEUBER DE ALMEIDA,
TALITA MENDES DA SILVA, RICARDO JOSÉ SABATINE

Verifica-se que hoje há restrições e dificuldades na compra ou locação de um
imóvel demandando tempo de buscas e pesquisas que dificulta a tomada de decisão
principalmente aos que buscam empreender. Pensando nisso, a proposta do projeto é
desenvolver um sistema inteligente que melhore o processo de compra ou locação de
imóveis comerciais. Isso será possível a partir do cruzamento de informações para realizar
análises das variáveis externas e internas dos imóveis disponíveis para negociar. Trabalharemos com informações do imóvel e a integração com dados do transito local utilizando
algoritmos baseados em conceitos de Inteligência artificial para realizar as verificações
de rota e fluxo do tráfego, trazendo como resultado informações de amostragem do movimento e a verificação de rotas que agregue valores ao negócio, tendo como objetivo futuro
alcançar a performance de um corretor virtual.
DESENVOLVIMENTO DE PLUGIN PARA UNITY, PARA AUTOMAÇÃO
DE TESTE MANUAIS
RENATO GONÇALVES RODRIGUES, ALLAN CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA

Desenvolver um jogo é uma tarefa complexa e naturalmente durante o processo de
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desenvolvimento erros serão cometidos, gerando possíveis defeitos. Tais defeitos prejudicam a qualidade do jogo e afetam a imagem, o número de vendas e estornos. Para rastrear
os erros e corrigi-los antes do lançamento, um extensivo processo de testes é realizado.
Este processo envolve atividades repetidas que exigem tempo e esforço humano. Para ajudar testadores e profissionais da área de controle da qualidade, este projeto tem como objetivo desenvolver um plugin para a ferramenta Unity que automatiza testes de regressão,
permitindo que o servidor de Integração Continua (IC) utilize scripts para rodar o conjunto de
caso de testes a cada build do jogo. Os scripts de caso de teste são gravados manualmente
pelo testador, que define um conjunto de entidades e variáveis de interesse que posteriormente tem sua consistência analisada pelo servidor de IC, verificando a regressão do jogo.
FERRAMENTA DE APOIO NO DESENVOLVIMENTO DE INTERFACES DE USUÁRIO
BASEADO EM MODELOS
MAURÍLIO DOS SANTOS MATSUYAMA, ALLAN CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA

O projeto visa desenvolver uma ferramenta de apoio no desenvolvimento de interfaces de usuário baseado em modelos. Em fábricas e indústrias é utilizado as IUs (interfaces de usuário) para auxiliar no domínio da manutenção de seus equipamentos. Devido
as constantes mudanças que ocorrem nesses cenários, as IUs atuais não conseguem
apoiar essa imprevisibilidade, ou seja, caso ocorra alguma mudança, é necessário criar
uma nova IU para atender a essa mudança. A ferramenta proposta a ser desenvolvida
solucionará esse problema, utilizando a metodologia baseado em modelos (MBD) será
mais ágil modificar as IUs desenvolvidas, não necessitando criar uma nova. O conceito
de End-User Development é utilizado na ferramenta, no qual o usuário final da ferramenta
modifica/cria suas IUs de acordo com a necessidade do cenário. A ferramenta também
possibilitará transformar a IU final em um modelo JSON, possibilitando exportar para outras arquiteturas e fazer o processo inverso (JSON para IU).
IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS PARA REPRESENTAÇÃO E
ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES SEMÂNTICAS EM APLICAÇÕES
DE GERENCIAMENTO DE EMERGÊNCIAS
PEDRO HENRIQUE ALVES DE AZEVEDO, LEONARDO CASTRO BOTEGA

Em aplicações de gerenciamento de emergências, falhas de Consciência Situacional (SAW) podem comprometer a vida, o patrimônio e até o meio ambiente, influenciando diretamente na tomada de decisão sobre o atendimento a situações de risco. Dentre
as ferramentas de suporte à aquisição de SAW, estão a fusão de dados e informações
e outros métodos de recuperação, mineração e avaliação de informações. Entretanto, a
dinamicidade das informações e a sua qualidade associada, podem gerar incertezas e desafiam os métodos tradicionais de representação das informações, principalmente quando
há a necessidade do uso da semântica para enriquecer os contextos associados às situações de emergência. Este trabalho tem o objetivo de explorar as ferramentas descritas no
estado da arte envolvendo a representação e armazenamento de informações de emergência, cientes de qualidade de informação, para dar suporte aos processos de avaliação
de situações, contribuindo para o enriquecimento de SAW de humanos operadores.

6º Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 69

FERRAMENTA DIDÁTICA WEB EM TEMPO REAL PARA CRIAÇÃO E SIMULAÇÃO DE
CIRCUITOS LÓGICOS DIGITAIS
FERNANDO HENRIQUE ALVES FRANCO, RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

Construções e Simulações de circuitos lógicos digitais são uma necessidade em
cursos como Bacharelado em Ciência da Computação. A Ferramenta Didática Colaborativa para Criação e Simulação de Circuitos Lógicos Digitais é uma aplicação WEB destinada a resolver esta dificuldade de forma onde o usuário pode criar, editar e simular projetos
de circuitos lógicos digitais utilizando de bibliotecas de componentes como portas lógicas
digitais, conectores, inputs outputs, entre outros. Tendo o foco principal para a utilização
da ferramenta entre multiusuários, onde a edição do projeto acontece em tempo real para
todos os envolvidos conectados no momento, assim alunos e professores podem criar,
editar e visualizar resultados de forma síncrona e dinâmica, auxiliando no aprendizado e
na realização de projetos em grupos

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
MARKETING PARA ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA, SÉRGIO STOPATO ARRUDA,
SILVANA FESTA SABES, VANIA ERICA HERREIRA
O Terceiro Setor é constituído por organizações não governamentais sem fins lucrativos, que desenvolvem ações sociais relevantes a sociedade. A importância do marketing é pautada na comunicação para alcançarem visibilidade em suas ações, assegurando
novos apoiadores para sustentabilidade em seus projetos. As organizações do terceiro
setor prestam serviços para o despertar da consciência social e necessitam de reconhecimento em sua área de atuação, social, saúde e educação. Este trabalho apresentará um
estudo sobre o marketing nas organizações do terceiro setor, com ênfase no público que
se relacionam com a organização e não somente no beneficiário. A pesquisa é básica, o
método é o dedutivo e as técnicas de coleta de dados são: bibliográfica, pesquisa de mercado e via internet. A pesquisa contribuirá para o desenvolvimento das organizações do
terceiro setor, no processo de comunicação das ações desenvolvidas. Palavras - chave:
Terceiro Setor. Marketing. Comunicação.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NAS EXPORTAÇÕES COMO MECANISMO DE FOMENTO AOS NEGÓCIOS INTERNACIONAIS E AO APERFEIÇOAMENTO DA CONTABILIDADE EMPRESARIAL
CAMILA ALVES DA SILVA, NEREIDA CHISTINE DE CAMARGO, THAIS CARDOSO LUCINDO,
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

O estudo aborda o planejamento tributário nas exportações como mecanismo de
fomento nos negócios internacionais e ao aperfeiçoamento da contabilidade empresarial,
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analisando que com a abertura do mercado e a formação de blocos econômicos, a globalização aproximou as nações e aumentou a importância das relações internacionais entre elas. Justifica-se,assim, que expandir as operações empresariais para outras nações
apresentará uma melhora nos faturamentos e diante dos novos desafios causados pelas
mudanças na economia globalizada, gerou a necessidade de utilizar normas e procedimentos que contribuam para a redução dos erros nas informações contábeis, necessitando-se, então, de profissionais contábeis especializados; e aprimorar o seu planejamento
tributário tornando-o mais estratégico e seguro é o que se espera da classe contábil para
ocasionar maior credibilidade e valorização à profissão. Palavra-chave: negócios internacionais; planejamento tributário; profissional contábil.
MÉTRICAS E MODELOS DE MATURIDADE DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
SÉRGIO RICARDO MENDES VASCONCELOS, SILVANA FESTA SABES

Os estudos recentes indicam uma relação entre as práticas de Governança Corporativa e os ciclos de vida das organizações. Este trabalho apresenta um estudo sobre
cada fase desse ciclo (Nascimento, Crescimento, Maturidade, Revitalização e Declínio),
apresentam um balanceamento esperado entre o foco estratégico da organização, com
maior ou menor ênfase nas questões estratégicas, de monitoramento ou de obtenção de
recursos. A liderança, estrutura organizacional e os processos de decisão também acompanham esse processo, apresentando características distintas (esperadas) em cada uma
das fases dos ciclos de vida. A pesquisa é básica, o método de pesquisa é o dedutivo e as
técnicas de coleta de dados são bibliográficas e documentais. Os estudos apresentados
demonstram que o foco organizacional nas funções de estratégia e monitoramento variam
num padrão previsível ao longo do ciclo de vida das organizações.
Palavras-chave: Governança Corporativa. Maturidade. Ciclos de vida das organizações.
EXPERIÊNCIAS NA APLICAÇÃO DE PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
NA EMPRESA FAMILIAR
SILVANA FESTA SABES, SÉRGIO RICARDO MENDES VASCONCELOS

A governança corporativa é um conjunto de práticas, processos, costumes, políticas, leis, regulamentos e relacionamentos entre os gestores de uma organização. A
prática da governança corporativa baseia-se na organização familiar. O presente artigo
tem como objetivo analisar a governança corporativa familiar auxiliando no aprimoramento
da gestão organizacional e incentivando a adoção das melhores práticas. A pesquisa foi
realizada com base em referencial teórico, por meio de métodos descritivo, exploratório e
utilizando-se de dados primários, em estudo de casos realizado pelo Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC), com experiências na aplicação de práticas de governança corporativa familiar. Os resultados revelaram que as empresas aprovam a competência
na gestão organizacional de adoção de boas práticas na governança, com o controle efetivo ao patrimônio empresarial.
Palavras-chave: Governança Corporativa Familiar. Gestão Organizacional. Práticas de
Governança.
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NEGÓCIOS INTERNACIONAIS
KARINA DE BARROS BORGES, BENEDITO GOFFREDO

O objetivo do presente estudo é apontar quais os principais entraves burocráticos
que as empresas brasileiras enfrentam no processo de importação e exportação de produtos laboratoriais e médicos. Pretende também explorar a importância das transações internacionais neste segmento específico, com vistas à interação de tecnologias e os resultados
econômicos daí decorrentes. O tipo de Pesquisa é Básica, o método de pesquisa é o Estudo de Caso e as técnicas de coleta de dados são bibliográficas, documental e via internet.
A atualidade do tema se justifica ainda porque, segundo a OMC (Organização Mundial do
Comércio), 2016 foi o pior ano desde 2009 referente a negócios internacionais, influenciada pela crise econômica. O estudo permitirá refletir as análises dos institutos, contribuindo
para o fomento da cientificidade e do tecnicismo no campo das análises contábeis.
ANÁLISE DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO EM MICRO EMPRESA INFORMAL:
UMA ABORDAGEM CONCEITUAL E PRÁTICA
SAMUEL DA SILVA SANCHES, SILVANA FESTA SABES

Com o mercado diversificado e competitivo num mundo globalizado, a microempresa necessita adequar-se a possíveis mudanças exigidas no mercado consumidor,
que advém de situações diversas. A análise de custos e a formação de preço necessitam
de agilidade empresarial e organizacional. A sobrevivência empreendedora está relacionada ao conhecimento do gestor que necessita de respostas rápidas e eficazes, para
atender essas exigências do mercado. O custo adentra como uma fermenta de suporte
nas tomadas de decisões, proporcionando uma análise de comportamento das operações
empresariais, tornando possível combinar informações demonstradas no contexto dessa
pesquisa, alinhada ao processo produtivo. A pesquisa é básica é o método de pesquisa é
dedutivo e as técnicas de dados são: documental e via internet. A pesquisa proporcionou
contribuições para a melhoria na análise de custos e formação de preço, inserindo no
mercado competitivo.
Palavras-Chave: Análise de Custos. Mercado. Microempresa.
APLICATIVO DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL NAS ENTIDADES RELIGIOSAS
THAMYRIS NOVAES CUSTÓDIO, MARLENE DE FATIMA CAMPOS SOUZA

O terceiro setor é representado pelas entidades sem fins lucrativos. Atualmente
no Brasil exercem papel fundamental, visando suprir as necessidades da sociedade com
a finalidade de reduzir as desigualdades sociais. Este trabalho pretende apresentar um
estudo sobre a contabilidade como ferramenta de gestão, e o desenvolvimento de um sistema de aplicativo para gerenciamento de informações para melhoria no processo de gestão financeira e no Processo de Prestação de Contas nas entidades religiosas. A Pesquisa
é básica e aplicada, o Método e as Técnicas utilizadas são: bibliográfica, laboratorial e
experimental. A pesquisa poderá trazer importantes contribuições para o desenvolvimento
da cientificidade e do tecnicismo em Ciências Contábeis, colaborando com o aperfeiçoamento do instrumental da área específica do terceiro setor nas entidades religiosas.
Palavras chave: Terceiro Setor. Gestão Financeira. Aplicativo para gerenciamento.
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ECONOMIA CRIATIVA
MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA JR, RAFAEL MACHADO MENDONÇA, BENEDITO GOFFREDO

Segundo dados Firjan no Brasil, a contribuição dos segmentos na economia criativa foi de 2,7% do PIB em 2012. O resultado coloca o Brasil entre os maiores produtores
de criatividade do mundo se desenvolvendo junto com setor, crescendo 20% a 30% no
ano. O resumo trata-se de economia criativa, como oportunidade de desenvolvimento econômico unindo riqueza, impacto social e diversidade. A tendência atual da sociedade gera
e alimenta a economia criativa, composta de atividades ligadas aos segmentos de patrimônio natural e cultural, usando a criatividade e o capital intelectual como matéria prima.
Partimos no modo de pesquisa com as técnicas de coleta de dados sendo bibliográficas,
documental e internet. O estudo permitirá um avanço nas pesquisas cientificas nas áreas de Ciências Contábeis, possibilitando um aprofundamento nas análises dos institutos,
contribuindo para o fomento da cientificidade e do tecnicismo na Contabilidade. Palavras
chaves: Economia Criativa, empresas e criatividade”
ESTRATÉGIA E ANÁLISE DOS INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS COMO
FERRAMENTA DE GESTÃO
LUIZ FERNANDO BATISTA DA SILVA, MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA

Garantir a sobrevivência e continuidade da empresa requer uma atenção especial a sua solvência, é preciso conhecer as condições futuras organizando estratégias
para obter maior rentabilidade em qualquer que seja a área de atuação. Diante da constante busca por informações de qualidade e que possibilite um processo decisório cada
vez mais assertivo e eficaz, no momento em que as condições do mercado passam por
uma forte instabilidade econômico-financeira e o número das pequenas e médias empresas vem crescendo significativamente, as informações contábeis tem um papel fundamental de gerar as informações necessárias que possibilite tais empresas adotarem
uma estratégia financeira adequada, contribuindo para a competitividade organizacional.
A proposta da presente pesquisa é demonstrar e analisar alguns indicadores, avaliando o
seu desempenho e alguns pontos a serem monitorados e se possível reestruturados.
ÉTICA CONTÁBIL NO SÉCULO XXI
VINÍCIUS HENRIQUE DOS SANTOS, SILVANA FESTA SABES

Vivemos em um mundo capitalista globalizado, tornando o mercado de trabalho
cada vez mais concorrido e competitivo, diante disso é possível que haja uma concorrência grande e desleal por parte de profissionais que rescindem princípios éticos para
a obtenção de clientes e recursos, garantindo assim, seu espaço nesse mercado. Nesse
universo demasiado de responsabilidades é necessário que o profissional contábil e a
ética encontrar-se sintonizados. O profissional que não adota a ética contábil como regra
na sua profissão corre o risco de degradação da sua imagem e da sua classe. O método
de pesquisa é o dedutivo com a coleta de dados bibliográfico e documental. A pesquisa
apontou que o profissional que necessita estar adaptar ao meio e as exigências da prática
profissional, aplicando os conceitos éticos e zelando pelo seu profissionalismo e sua conduta moral. Palavras-Chave: Mercado de Trabalho. Ética. Profissionalismo.
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OS DESAFIOS DAS ORGANIZAÇÕES NA ÁREA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
ACESSÓRIAS: UMA PESQUISA EM BUSCA DE SOLUÇÕES
LARISSA DE SOUZA FRANÇOZO, MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA

Atualmente as organizações enfrentam um grande desafio na área de obrigações
acessórias. O objetivo da pesquisa é desenvolver um método para minimizar os impactos
financeiros para tal cumprimento. Com base nos dados coletados para a pesquisa é fato
que o fisco aliou-se a informatização para facilitar a fiscalização e reduzir a sonegação
na arrecadação de tributos. Assim, as empresas devem adequar-se para cumprir as exigências em obrigações acessórias nos âmbitos: Federal, Estadual e Municipal, visto que
a demanda de informações fornecidas ao fisco cresce com o avanço da tecnologia da
informação. Neste contexto, a área mais atingida é a contabilidade, responsável pelas informações prestadas ao fisco através do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital.
A Pesquisa é Básica, o Método de Pesquisa é o Dissertativo e as Técnicas de Coleta de
Dados são: bibliográfica, documental e via internet. O estudo auxiliará o profissional contábil na gestão preventiva das obrigações acessórias.
Palavras-chave: Obrigações tributárias acessórias. Sistema Público de Escrituração Digital. Gestão tributária. Tecnologia de Informação.
INCENTIVOS FISCAIS- DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
LETÍCIA ALMEIDA CINTRA, ALEXANDRE ALVES VIERIA

Os incentivos fiscais se situam no campo da extrafiscalidade e implicam na redução da receita pública, como instrumento do dirigismo estatal, que visa proporcionar desenvolvimento econômico a determinada 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. Dentro deste contexto, o presente estudo busca o esclarecimento quanto aos
incentivos fiscais e a desoneração da folha de pagamento, possuindo como objetivo investigar se é vantajoso ou não para as empresas. 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.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO – BEPS
NATHÁLIA WAITMAN MICHELETI, ALEXANDRE ALVES VIEIRA

Na pretensão de combater a erosão fiscal da base tributária, e o desvio de lucros
para as jurisdições de baixa tributação, a OCDE apresentou o BEPS (Base Erosion and
Profit Shifting Action Plan). O estudo pretende investigar, dimensionar e conhecer a aplicabilidade do BEPS, comparando com as medidas adotadas pelo Brasil. Considerando a
legislação tributária, quanto ao âmbito do Planejamento Tributário, valendo-se do método
de análise e interpretação dos dados, sendo que a pesquisa será bibliográfica e documental, e, quanto aos objetivos, será desenvolvida de modo exploratório, podendo trazer
importantes contribuições para o desenvolvimento da cientificidade e do tecnicismo em
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Ciências Contábeis, corroborando com o aperfeiçoamento do instrumental da área como
contributo dentro das organizações.
A QUALIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONTÁBEIS APÓS A LEI
11.638/07 PARA O USUÁRIO DA INFORMAÇÃO
MICHELLE POSSARI ESQUINELATO, MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA

O resumo trata da qualidade das demonstrações financeiras contábeis após a
lei 11.638/07 para o usuário da informação com o objetivo de apresentar as diferenças
entre as demonstrações contábeis antes e após a lei 11.638/07 com a adoção das normas
internacionais de contabilidade, dando para o usuário em geral da informação a capacidade para a tomada de decisão, tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades
diversas com a capacidade de avaliar e decidir com confiabilidade e comparabilidade.
Utilizando o tipo de pesquisa básica, método comparativo e buscando a técnica de coleta
de dados bibliográficos e via internet. A pesquisa trará um avanço para a área de ciências
contábeis, incentivando o aprofundamento desta práticas contábeis de grande importância
para o Brasil na contabilidade.
ESTRUTURAÇÃO DE CUSTOS COMO VANTAGEM COMPETITIVA PARA EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE: O RAMO DE ALIMENTOS CONGELADOS
BRUNA BRANDT PREVIATO, LUIS FERNANDO MANFRIM

Tendo como referência uma pequena empresa de alimentos congelados, o presente trabalho tem por objetivo analisar a contabilidade de custos em EPPs, para demonstrar em que medida seria possível considera-la uma vantagem competitiva. Segundo
pesquisa realizada pelo Sebrae, cerca de 24% das empresas encerram suas atividades
até o segundo ano após sua criação, portanto, pretendemos demonstrar a importância do
aprimoramento da estruturação de custos, bem como das informações que este instrumento contábil é capaz de fornecer. O tipo de pesquisa é Básica, o método de pesquisa é
o monográfico e a técnica de coleta de dados são: bibliográfico, documental e via internet.
A pesquisa poderá trazer relevantes contribuições ao desenvolvimento da cientificidade
e do tecnicismo em Ciências Contábeis, corroborando com o aperfeiçoamento do instrumental da área como contributo dentro das organizações.
O PAPEL DO PROFISSIONAL CONTÁBIL NO TERCEIRO SETOR COMO MECANISMO
DE EFETIVAÇÃO DE EXERCÍCIO DA CIDADANIA
AMANDA PEREIRA VILETE, NATALIA SOFIA ROQUE DA COSTA, SILVANA FESTA SABES

Todos os dias observamos que os governos federal, estaduais ou municipais
não conseguem suprir com as necessidades da população, ocorrendo a necessidade
das entidades sem fins lucrativos complementar com projetos sociais que auxiliam a
população. O papel do profissional contabilista é de extrema importância, iniciando o
registro da atividade é concluindo na prestação de contas. Portanto, a pesquisa apresentada, discorrerá sobre esse contexto, mais especificamente, no universo do profissional contábil em paralelo com o senso cidadão do indivíduo na sociedade, há vista
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que, ambos percorrem em conjunto não separemos cidadania e profissionalismo A pesquisa é básica e tem como base um estudo de caso especifico, com técnicas de coleta
de dados por meio de bibliografias, documentos e via internet. A pesquisa poderá ser
importante ao atual profissional e a sociedade, contribuindo com um melhor acesso à
informação.
A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AS CIÊNCIAS CONTÁBEIS:
UMA RETROSPECTIVA HISTÓRICA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DOS
SISTEMAS DA INFORMAÇÃO, BANCO DE DADOS E A INTERNET PARA O
APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS
LARISSA GONÇALVES NASCIMENTO, VICTOR GALVÃO CALIL,
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

O presente resumo trata de A tecnologia da informação e as Ciências Contábeis:
uma retrospectiva histórica sobre a contribuição dos sistemas da informação, banco de
dados e a Internet para o aprimoramento dos serviços contábeis. O objetivo do presente
trabalho é elaborar uma evolução histórica sobre a tecnologia nas ciências contábeis com
profundamento nos sistemas, banco de dados, Internet e como isso atinge o profissional
com a junção da informação tecnológica. O tipo de pesquisa é básica, o método de pesquisa é dedutivo e as técnicas de coleta de dados são: Bibliográfica, documental e via
Internet. A atualidade do tema vê se quando definiram tecnologia da informação como
conjunto de soluções providas por recursos computacionais que visão permitir a obtenção
do armazenamento, e o gerenciamento e uso das informações. Propondo a retrospectiva
histórica aliando banco de dados e internet para embasamento da pesquisa. Palavras
chave: tecnologia; ciências Contábeis;
IMPLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS CONTÁBEIS PARA A ABERTURA DE P
RESTADORA DE SERVIÇO DO RAMO AUTOMOBILÍSTICO: REQUISITOS,
EFETIVAÇÃO E DIFICULDADES LEGISLATIVAS
CAIQUE CARVALHO DA SILVA, CARLOS HENRIQUE GOMES, LUIZ EDUARDO ZAMAI

De acordo com a confederação nacional de transportes o número de motocicletas em circulação no Brasil evidência um aumento significativo no segmento. Esse
trabalho visa apresentar um estudo sobre a constituição de uma prestadora de serviço no
seguimento de motocicletas. Atrelando técnicas administrativas e contábeis. Com ênfase
no Plano de negócios, análise de mercado, plano de marketing. Exigências legais na junta
comercial, receita federal, secretaria da fazenda, prefeitura, entidade sindical, previdência
social. A Pesquisa é Básica, o Método de Pesquisa é o Dedutivo e as Técnicas de Coleta
de Dados são: bibliográfica, documental e via internet. O estudo possibilitará um avanço
nas pesquisas cientificas dos institutos e objetos do tema e assim contribuir para o fomento da ciência e do tecnicismo na pesquisa cientifica na área de ciências contábeis, com
aprofundamento nas reflexões e analises contabilidade. Palavras-chave: Prestadora de
Serviços, Plano de Negócios, Exigências Legais
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CONTABILIDADE DO TERCEIRO SETOR: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
PARA ANÁLISE DE DESEMPENHO
LARISSA DE SOUZA FRANÇOZO, BIANCA CORREIA FERNANDES,
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA

O presente resumo trata-se da Contabilidade do Terceiro Setor na ótica da gestão
orçamentária, constituindo uma ferramenta de análise de desempenho. O objetivo deste
estudo é, discorrer sobre o Terceiro Setor e o espaço que vem ganhando ao longo do tempo, a partir da ineficiência do Estado. Com base em pesquisas já realizadas, a finalidade
destas organizações não está em gerar lucros, mas utilizar-se dos ganhos para se sustentar. Entende-se que por meio da gestão de custos é possível melhorar o desempenho nas
atividades com a finalidade de superávits. O tipo de pesquisa é básica, o método é o monográfico e as técnicas de coletas de dados são: bibliográfica, documental e via internet. O
estudo permitirá o avanço na área da Ciência Contábil, possibilitando um aprofundamento
nas reflexões e analises dos institutos objetivo do tema. Palavras-chave: Terceiro Setor.
Contabilidade. Orçamento.
DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO ESTADO DE SÃO PAULO PARA AS BEBIDAS
ALCOÓLICAS: UMA COMPARAÇÃO ENTRE O REGIME TRIBUTÁRIO
ANTIGO E MODERNO
BRUNO AFONSO VIEIRA DA SILVA, GUILHERME RIBEIRO DA CUNHA,
ALEXANDRE ALVES VIEIRA

O presente resumo trata da substituição tributária no Estado de São Paulo, tendo
como fim o comparativo entre o regime tributário anterior e o vigente, identificando vantagens e desvantagens. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
é definido por cada Estado, sendo que cada produto possui alíquota própria, a qual varia
em razão da essencialidade da mercadoria e serviço. O regime de substituição tributária
foi instituído para auxiliar a fiscalização do Estado, fazendo com que o recolhimento do
imposto seja antecipado e recolhido por apenas um contribuinte, e não por toda a cadeia
de comercialização. O estudo compara o antes e o depois da regulamentação da substituição tributária. A Pesquisa é Básica, o Método de Pesquisa é o Comparativo e as Técnicas
de Coleta de Dados são: bibliográfica, documental e via internet. O exposto possibilita a
análise dos institutos objeto do tema, contribuindo para a Contabilidade. Palavras-chave:
ICMS. Substituição Tributária. Alíquota.
OS DESAFIOS PARA UMA TRIBUTAÇÃO VERDE: POLÍTICAS TRIBUTÁRIAS COMO
INSTRUMENTO DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
BEATRIZ CRISTINA ADÃO AMANCIO, DESIRREE FERNANDA DA SILVA BISPO,
LUCAS COUTINHO

O objetivo do presente estudo consiste em identificar o sentido socioambiental
atribuído às figuras tributárias já existentes, de modo a desvendar sua fundamentação
e viabilidade, analisar sua repercussão no âmbito jurídico e demonstrar a possibilidade
de criação de um imposto ambiental direto, com estrutura própria e validade formal e
material. Busca-se compreender como o Estado pode contribuir para o desenvolvimento
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sustentável no âmbito da sustentabilidade, a partir das políticas tributárias. Em relação à
metodologia, trata-se de um estudo indutivo, bibliográfico e documental. Ressalta-se a
incipiência teórica do tema em evidenciar a aplicabilidade das políticas tributárias quanto
aos impactos socioambientais, para que ocorra a cobrança fiscal voltada ao desenvolvimento sustentável. O estudo permitirá que haja um avanço nas pesquisas científicas,
possibilitando aprofundamento nas reflexões e análises, contribuindo para o fomento da
cientificidade e do tecnicismo na Contabilidade.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Política Fiscal, Responsabilidade Socioambiental
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA: O REFLEXO DO RELATO
INTEGRADO NAS TOMADAS DE DECISÕES E SUA INFLUÊNCIA NA CRIAÇÃO DE
UMA CULTURA DE VALOR
WAGNER RODRIGUES FERRI, YASMIN DE OLIVEIRA FONTANA, LUCAS COUTINHO

O Relato Integrado (RI) surgiu como resultado de discussões sobre a possibilidade de integração dos diversos relatórios corporativos, de modo a discutir sobre a criação
de um relatório que fosse capaz de alinhar as dimensões financeiras, não financeiras e
de governança para criação de valor. Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo esclarecer a importância do RI e sua contribuição nas tomadas de decisões, a partir
da criação de valor organizacional. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa
aplicada, bibliográfica e descritiva. Com isso, a pesquisa busca contribuir no âmbito de
compreender como a aplicabilidade do RI pode evidenciar as informações relativas ao desempenho socioambiental, em que ao mesmo tempo seja um veículo de mudança cultural
a partir da integração da sustentabilidade às práticas organizacionais.
Palavras-chave: Relato Integrado, Criação de Valor, Sustentabilidade.
DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO ESTADO DE SÃO PAULO PARA AS BEBIDAS
ALCOÓLICAS: UMA COMPARAÇÃO ENTRE O REGIME TRIBUTÁRIO ANTIGO E O
MODERNO
GUILHERME RIBEIRO DA CUNHA, BRUNO AFONSO VIEIRA DA SILVA,
ALEXANDRE ALVES VIEIRA

O presente resumo trata da substituição tributária no Estado de São Paulo, tendo
como fim o comparativo entre o regime tributário anterior e o vigente, identificando vantagens e desvantagens. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
é definido por cada Estado, sendo que cada produto possui alíquota própria, a qual varia
em razão da essencialidade da mercadoria e serviço. O regime de substituição tributária
foi instituído para auxiliar a fiscalização do Estado, fazendo com que o recolhimento do
imposto seja antecipado e recolhido por apenas um contribuinte, e não por toda a cadeia
de comercialização. O estudo compara o antes e o depois da regulamentação da substituição tributária. A Pesquisa é Básica, o Método de Pesquisa é o Comparativo e as Técnicas
de Coleta de Dados são: bibliográfica, documental e via internet. O exposto possibilita a
análise dos institutos objeto do tema, contribuindo para a Contabilidade.
Palavras-chave: ICMS. Substituição Tributária. Alíquota
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IMPACTOS À APLICABILIDADE DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE E A COMPARABILIDADE NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
LILIAN BARBOZA DE OLIVEIRA, NATÁLIA MARTINS MAXIMINO DEL MASSA,
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

O tema do presente resumo trata-se de Impactos à Aplicabilidade das Normas Internacionais de Contabilidade e a comparabilidade nas demonstrações financeiras. O objetivo do estudo é relatar em consonância com as IFRS e com base no CPC n° 26, as diretrizes
para estrutura nas demonstrações contábeis, tornando esta uniforme em todos os países.
Através de um estudo comparativo entre a Lei 6.404/76 e Lei 11.638/07, será permitido
reconhecer as mudanças nas demonstrações contábeis, a fim de nortear as organizações
na tomada de decisão. O tipo de Pesquisa é Básica, utilizando o Método de Pesquisa Comparativo e as Técnicas de Coleta de Dados bibliográficos e documental. O estudo permitirá
que haja um avanço nas pesquisas científicas na área de Ciências Contábeis, possibilitando
um aprofundamento nas reflexões e análises dos institutos objetos do tema, e assim, contribuindo para o fomento da cientificidade e do tecnicismo na contabilidade.
Palavras-Chave: Demonstrações Financeiras, IFRS, CPC.
EVIDENCIAÇÃO CONTÁBIL DE ATIVOS BIOLÓGICOS: ANÁLISE DO
PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 29 SOB A PERSPECTIVA DOS AUDITORES
ANDREZA ARAUJO PASSAMAI, CRISTIANE APARECIDA DA SILVA SALAMAO,
LUCAS COUTINHO

A contabilidade brasileira vem passando por mudanças desde o início do processo de convergência aos padrões contábeis internacionais (IFRS). Neste sentido, o objetivo
deste estudo é avaliar o nível de divulgação do CPC29-Ativo Biológico e Produto Agrícola
das companhias listadas na BM&FBovespa atuantes no segmento de agronegócios sob
a perspectiva dos auditores. De modo a alcançar este objetivo,a pesquisa adota uma
abordagem descritiva,bibliográfica e dedutiva,mediante levantamento de dados em notas
explicativas e nos relatórios de auditoria a partir da verificação se estas Divulgam em conformidade com o CPC 29(DIV),Divulgam Parcialmente(DIV-P) ou Não Divulgam(N-DIV).
Com isso,o trabalho busca contribuir no sentido de oferecer orientações quanto ao avanço
de pesquisas científicas a área de Ciências Contábeis,possibilitando aprofundamento sobre as demonstrações financeiras no âmbito da aplicação teórico-prática das IFRS. Evidenciação contábil, Ativo Biológico e Produto Agrícola, Auditoria.
A UNIVERSALIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL
LETÍCIA ALMEIDA CINTRA, NATHÁLIA WAITMAN MICHELETI, LUCAS COUTINHO

Diante da importância das microempresas e das empresas de pequeno porte
no cenário econômico e da relevância do Simples Nacional para a estrutura tributária
brasileira, esta pesquisa tem como propósito analisar os efeitos de sua implementação
sob a ótica do Planejamento Tributário em comparação ao Lucro Real e Lucro Presumido. Instituído pela Lei Complementar 123/2006, a adoção do Simples Nacional promoveu
reformas profundas na estrutura tributária brasileira; no entanto, como em toda nova legislação, diversos aspectos demandam regulamentação e de interpretação por parte dos
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órgãos competentes, sendo necessário realizar análises sobre a sua aplicabilidade prática. Em sendo assim, o estudo baseia-se metodologicamente em bibliográfico, documental
e descritivo. Dessa forma, busca-se contribuir com estudos sobre Direito Tributário no
âmbito das diretrizes contábeis e fiscais a serem adotadas pelas empresas, no sentido de
elaborar uma visão crítica sobre a sua instituição.
PLANEJAMENTO TRIBUTARIO COM ESTUDO DE CASO
SANTHIAGO FERREIRA DE LIMA, RENATO ANDREUSSI PILLA, LUIS FERNANDO MANFRIN

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma breve contextualização sobre as vantagens de uma empresa que opta pela tributação baseada no Lucro Real. Por meio de
um bom planejamento tributário, visa-se à minimização dos impostos, o que deverá refletir
positivamente nos resultados da empresa. Este estudo irá demonstrar e comprovar os benefícios que um correto enquadramento no regime tributário pode representar em uma gestão
empresarial. Observa-se um enorme desconhecimento por parte de empresários e até mesmo dos próprios contadores frente à legislação tributária, o que acaba por causar erros na
definição da escolha tributária, gerando assim valores desnecessários e estes por sua vez,
podem colocar em risco a própria existência da empresa. Nesse contexto, um estudo sobre
Planejamento Tributário, visa promover a difusão de procedimentos amparados por lei.
Palavras-chave: Tributos. Planejamento Tributário. Lucro real.”
GESTÃO FINANCEIRA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NAS EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE
BRUNA GARCIA DE MACEDO, TAYANE RODRIGUES GUILLEN, LUIS OTAVIO SIMOES

O presente resumo trata da Gestão Financeira e Planejamento Tributário nas
Empresas de Pequeno Porte: Estrutura de Custos em uma empresa de Distribuição. Este
trabalho tem objetivo de apresentar a gestão de custos, aplicada a empresa de pequeno
porte, demostrando como pode ser utilizado na formação de preço, bem como contribuir
na tomada de decisões. O tipo de pesquisa é Básica, o método de pesquisa é o monográfico e as técnicas de coleta de dados são: Bibliográfica, Documental e Via Internet. O custo
se torna decisivo, no quesito lucratividade e um diferencial em relação aos concorrentes.
O estudo permitirá um avanço nas pesquisas cientificas na área de ciências contábeis,
possibilitando o aprofundamento nas reflexões e análises dos institutos objetos do tema.
E assim contribuindo para o fomento da cientificidade e do tecnicismo na contabilidade.
Palavras-chave: Custos. Tomada de Decisão. Empresa de Pequeno Porte.
FRAUDE EM AUDITORIA: ANÁLISE DE DADOS, FALHA NAS DEMONTRAÇÕES
CONTÁBEIS E MÁ-FÉ PROFISSIONAL.
LUIZ FERNANDO BATISTA DA SILVA, MICHELLE POSSARI ESQUINELATO,
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA

O presente resumo trata de um estudo sobre as fraudes em auditoria, uma análise de dados sobre as falhas nas demonstrações contábeis ocorrido em grandes empresas e a má-fé dos profissionais que manipulam os seus resultados. O objetivo do estudo
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é relacionar as análises apresentadas pelas auditorias em empresas fraudulentas e as
possíveis falhas no levantamento das informações. Mencionar os ramos de atividades
que estão mais propícios às fraudes, bem como os maiores casos já ocorridos e o que
poderia ser feito para evitá-los. Utilizando um tipo de pesquisa básica e um método dedutível, buscando nas técnicas de coleta de dado bibliográficas, documental e via internet.
O estudo permitira um progresso nas pesquisas cientificas na área de ciências contábeis,
colaborando com as reflexões e análise dos institutos para uma auditoria mais assertiva e
assim contribuir para o conhecimento contábil e o surgimento de novas técnicas.
CPC 26: UMA ANÁLISE POSITIVA COMO FERRAMENTA PARA OS GESTORES NAS
TOMADA DE DECISÕES
LUIZ FERNANDO BATISTA DA SILVA, MICHELLE POSSARI ESQUINELATO, LUCAS COUTINHO

O presente resumo trata da apresentação das demonstrações contábeis conforme CPC 26. O objetivo das apresentações é buscar a garantia na comparabilidade
das demonstrações financeiras de períodos anteriores da empresa. Estas demonstrações representam a posição e o desempenho financeiro, fornecendo informações que
sejam uteis para o resultado concreto nas tomadas de decisões e na precisão das informações relacionadas aos fluxos de caixas futuros. Utilizando o tipo de pesquisa básica
com métodos comparativos e dedutíveis, buscando as técnicas de coletas de dados
bibliográficos e via internet que permitirá um avanço nas pesquisas contábeis, com a
intenção de formar e analisar novos indicadores favoráveis ao processo de tomada de
decisão, garantindo aos gestores da empresa uma rentabilidade desejada aos seus sócios e colaboradores.
DA ELISÃO FISCAL COMO FORMA DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NAS
EMPRESAS DE GRANDE PORTE
ALEX MARQUES FERREIRA JUNIOR, CARINA DE SOUZA PINELI,
EVALDA MARIA MODESTO, ALEXANDRE ALVES VIEIRA

O presente estudo visa a tratar a respeito da Elisão Fiscal como forma de planejamento tributário nas empresas de grande porte. Objetiva-se com este trabalho apresentar meios pelos quais as empresas poderão atenuar o recolhimento do ônus tributário, uma vez que chegam a representar, segundo o IBPT, 33% de todo faturamento.
A Elisão Fiscal possibilita reduzir o montante que deveria ser arrecadado a Fazenda
Pública, garantindo o direito do contribuinte (sujeito passivo) de organizar seus negócios
do modo menos oneroso sob o aspecto fiscal, sem infringir a legislação vigente. A Pesquisa é Básica, o Método de Pesquisa é o Dedutivo e as Técnicas de Coleta de Dados
são: bibliográfica, documental e via internet. O estudo permitirá que haja um avanço nas
pesquisas científicas nas áreas de Ciências Contábeis, possibilitando um aprofundamento nas reflexões e análises dos institutos que são objeto do tema, contribuindo para
o fomento da cientificidade e tecnicismo na contabilidade.
Palavras-chave: Planejamento Tributário. Elisão Fiscal. Empresas de grande porte.

6º Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 81

APLICAÇÃO DE ÍNDICES COMO INSTRUMENTO DE ANÁLISE FINANCEIRA:
ESTUDO EXPLORATÓRIO DA EMPRESA NATURA
ADÃO AMANCIO, BEATRIZ CRISTINA, BIANCA FERNANDES CORREIA, DESIRREE FERNANDA
BISPO DA SILVA, LUIS FERNANDO MANFRIM

O tema do estudo é Aplicação de Índices como instrumento de Análise Financeira: Estudo exploratório da empresa Natura O objetivo deste é destacar a importância das
Analises financeiras de uma empresa, proporcionando aos usuários da informação a interação da real situação financeira da empresa, por meio da observação das modificações
patrimoniais e seus impactos na DRE e balanço Patrimonial .Destacando que essas informações devem ter embasamento contábil e documentos que comprovem a legitimidade
dos fatos ocorridos no decorrer do período analisado. A pesquisa é básica, o método de
pesquisa é o dedutivo e as técnicas de coleta de dados são: bibliográficas, documental e
via internet. A pesquisa poderá trazer importantes contribuições para o desenvolvimento
da cientificidade e do tecnicismo da área de Ciências Contábeis, corroborando com o
aperfeiçoamento do instrumento da área como contributo dentro das organizações.
Palavras-chave: Análise de Quocientes, Indicadores, Demonstrações financeiras.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO EMPRESARIAL

CRISLAINE DA SILVA SERRANO, FLÁVIA TEREZINHA BORELLA PRIETO,
JOSIANE DE FÁTIMA RODRIGUES DE ALMEIDA, MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA

Ao longo dos anos ocorreram inúmeras reformas tributárias visando um sistema
de tributação justo, onde micro, pequena e média empresa tenham a oportunidade de conquistar seu espaço com relação à contribuintes que suportam uma carga tributária maior.
O Regime do Simples Nacional é o mais utilizado para a micro, pequena e média empresa,
visto que traz muitas vantagens. As empresas que não se enquadram neste regime, geralmente optam pelo Lucro Presumido. Este trabalho tem por objetivo estudar um método
de acesso ao mercado dos pequenos contribuintes e aferir se tal regime de tributação
oferece vantagens financeiras em relação as demais modalidades. O Método de Pesquisa
é o Dedutivo e as Técnicas de Coleta de Dados são: bibliográfica e via internet. O estudo
poderá trazer aos empresários subsídios para decisão do regime tributário adequado para
sua empresa.
Palavras-chave: Regime de Tributação, Microempresa, Pequena e Média.
MENSURAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DO CAPITAL
INTELECTUAL DAS STARTUPS
BRUNA RAFAELA SILVA DA COSTA, FERDIMARY CRISTIELE PAES,
GABRIELA AMANDA DA SILVA, MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA

A presente pesquisa tem por objetivo mensurar e demonstrar o valor do capital
intelectual das Startups. No cenário atual a era do conhecimento faz com que o mercado
globalizado valorize o trabalho intelectual, visto que, a tecnologia ganhou espaço no mercado. Observa-se que onde se utiliza um maior poder intelectual há uma elevação do valor
dos seus produtos e serviços. A contabilidade atual adaptou-se ao novo cenário, surgindo
assim os CPC’s. No presente trabalho pesquisaremos o CPC 04, que normatiza os ativos
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intangíveis. Para tal, utilizaremos as empresas na modalidade de Startups, um modelo de
negócio que está ganhando notoriedade no cenário atual. O tipo de Pesquisa é Básico e
seu método é Dedutivo. As técnicas de coletas de dados são: Bibliográfica, Documental
e Via internet. O estudo contribuirá para o fomento da cientificidade e do tecnicismo na
contabilidade.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NAS EXPORTAÇÕES COMO MECANISMO
DE FOMENTO AOS NEGÓCIOS INTERNACIONAIS E AO APERFEIÇOAMENTO DA
CONTABILIDADE EMPRESARIAL.
CAMILA ALVES DA SILVA, NEREIDA CHRISTINE DE CAMARGO, THAIS CARDOSO LUCINDO,
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

O estudo aborda o planejamento tributário nas exportações como mecanismo de
fomento nos negócios internacionais e ao aperfeiçoamento da contabilidade empresarial,
analisando que com a abertura do mercado e a formação de blocos econômicos, a globalização aproximou as nações e aumentou a importância das relações internacionais entre
elas. Justifica-se, assim, que expandir as operações empresariais para outras nações
apresentará uma melhora nos faturamentos e diante dos novos desafios causados pelas
mudanças na economia globalizada, gerou a necessidade de utilizar normas e procedimentos que contribuam para a redução dos erros nas informações contábeis, necessitando-se, então, de profissionais contábeis especializados; e aprimorar o seu planejamento
tributário tornando-o mais estratégico e seguro é o que se espera da classe contábil para
ocasionar maior credibilidade e valorização à profissão.
Palavras-chave: negócios internacionais; planejamento tributário; profissional contábil.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NA GESTÃO EMPRESARIAL
CRISLAINE DA SILVA SERRANO, FLAVIA TEREZINHA BORELLA PRIETO, JOSIANE DE FÁTIMA
RODRIGUES DE ALMEIDA, MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA

Planejamento tributário é um conjunto de sistemas legais que visam reduzir a carga tributária. Este trabalho pretende apresentar um estudo sobre o planejamento tributário
nas empresas. Tributo é a prestação jurídica, pecuniária, compulsória, prevista em lei, que
não se constitui em sanção por atos ilícitos. Elisão fiscal visa antever os atos e fatos jurídicos. Evasão Fiscal consiste em manipular documentos fiscais. O objetivo deste artigo é
mostrar que a carga tributária é a mesma para qualquer empresa em território nacional. A
pesquisa é básica, o Método de Pesquisa é o Dedutivo e as Técnicas de Coleta de Dados
são: bibliográfica, documental e via internet, podendo trazer importantes contribuições
para o desenvolvimento da cientificidade e do tecnicismo em Ciências Contábeis, inserindo as empresas com um diferencial no contexto globalizado. Custos será o desafio.
Palavras-chave: Planejamento Tributário. Elisão Fiscal. Evasão Fiscal. Gestão.
O SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL PARA A TOMADA DE DECISÃO
RENATO ALVES DE OLIVEIRA, ROGÉRIO CANACIRO, SILVANA FESTA SABES, MARLENE DE
FÁTIMA CAMPOS SOUZA

As funções de um sistema de informações são frequentemente utilizadas na área
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contábil. Os aspectos considerados são os fluxos de informações disponibilizados aos
gestores e usuários da informação contábil. O presente artigo tem por objetivo identificar
as contribuições da contabilidade na utilização de software específico. A pesquisa é básica, o método dedutivo e as técnicas de coleta de dados são: bibliográfica, documental
e via internet. O principal ponto de abordagem é a evidenciação de como um sistema
de informação contribui para produzir as informações contábeis. Abordam-se aspectos
qualitativos da informação produzida pelo sistema de informação, como: credibilidade,
tempestividade e relatórios gerenciais. O estudo evidencia os benefícios da utilização do
sistema de informação, para o profissional contábil na execução das funções para a gestão contábil, proporcionando apoio para a tomada de decisão.
Palavras-chave: Sistema de Informação. Gestão Contábil. Tomada de Decisão.
APLICAÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS PARA O TRIBUTO DO PIS E DA COFINS
NAS INDÚSTRIAS ALIMENTICIAS
BRUNA LEITE GASPERETTI, IASMIN TEIXEIRA DA PAZ, VIVIANE DE SOUZA SILVA,
ALEXANDRE ALVES VIEIRA

Este trabalho tem como objetivo principal evidenciar o conceito legal de insumos
aplicado para a contribuição do PIS/PASEP e COFINS apurados pelo regime da nãocumulatividade, com enfoque nas operações realizadas por indústrias do ramo alimentício
e, em especial, determinar e avaliar as atuais correntes de julgamentos debatidas pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF e pelo Superior Tribunal de Justiça-STJ. Para tanto, considerando a relevância e complexidade dessas contribuições, o presente trabalho pretende resgatar inicialmente o conceito histórico desses tributos bem
como sua evolução legislativa, utilizando os principais entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, sobretudo, o conceito da essencialidade dos insumos, para então apresentar
análise de riscos versus benefícios para cada corrente a ser seguida, visando maior economia tributária, em essencial o recebimento de créditos e abatimento de valores a serem
recolhidos aos cofres públicos na forma de tributos.
IMPAIRMENT TEST: A INFLUÊNCIA NO PROCESSO DECISÓRIO GERENCIAL, SEUS
REFLEXOS, E A CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL PERANTE AS CONSTANTES
MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO E NORMAS CONTÁBEIS
DENNY HIDEKI KOMATSI, EDMAR CARLOS LOURENÇO, LUIS GUSTAVO DA SILVA AUGUSTO,
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA

Este trabalho pretende apresentar um estudo e análise do nível de evidenciação na aplicação do Impairment Test pelas empresas em seus ativos fixos, e demonstrar
contabilmente informações geradas por meio de dados que representem a realidade da
empresa, com qualidade e transparência, buscando transmitir aos usuários as premissas
utilizadas para apurar o valor recuperável dos ativos. Objetiva identificar os desafios do
profissional contábil perante a aplicação desse teste, visto que, por hora, não causa impacto fiscal para a empresa. Assim, deixam de obter informações reais sobre o valor de
seus respectivos ativos em comparação com o valor registrado contabilmente. Quanto aos
procedimentos metodológicos, a pesquisa é qualitativa, bibliográfica e estudo de caso. A
pesquisa poderá trazer importantes contribuições para o desenvolvimento da cientifici-

6º Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 84

dade e do tecnicismo em Ciências Contábeis, corroborando com o aperfeiçoamento do
instrumental da área como contributo dentro das organizações.
Palavras-chave: Impairment Test. Impacto Fiscal. Qualificação do Profissional Contábil.
ANALISE DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS: UMA FERRAMENTA PARA TOMADA
DE DECISÃO
LUCIANO MARTIM UNE, MAYARA APARECIDA FORTUNATO VALERIO,
TALITA VIEIRA DE OLIVEIRA, MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS DE SOUZA

Análise das demonstrações contábeis tem como objetivo demonstrar a situação
financeira da empresa, sua finalidade é analisar, comparar a situação econômica e patrimonial Este trabalho tem como objetivo avaliar a estrutura patrimonial, utilizando ferramentas contábeis para obtenção do resultado. O método contábil ocasionou efeitos na
gestão com resultados positivos, essa ferramenta vem sendo cada vez mais utilizada nas
empresas. A Pesquisa é Básica, o Método de Pesquisa é o Dedutivo e as Técnicas de Coleta de Dados são: bibliográfica, documental e via internet. A pesquisa permitirá o avanço
na pesquisa cientifica na área das ciências contábeis, possibilitando um aprofundamento
nas reflexões de analise contábil e financeira na tomada de decisão, contribuindo para o
fomento da cientificidade e do tecnicismo na contabilidade.
Palavras-chave: Demonstrações Contábeis. Análise econômica. Gestão Financeira. Tomada de decisão.
CAPACIDADE DE LUCRO NAS EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO: O PAPEL DO
PROFISSIONAL CONTABIL NAS ANALISES DOS INDICADORES FINANCEIROS
ISABELA ALVES MONTIM, JENIFER GOMES DOS SANTOS, LEISIANE DA SILVA,
LUIZ FERNANDO MANFRIM

O presente resumo trata da importância das análises das demonstrações contábeis e sua influência para o crescimento nas empresas de capital aberto. Tem como
objetivo destacar a avaliação de desempenho de lucro nas empresas de capital aberto e
evidenciar a relevância do profissional contábil nas análises dos indicadores financeiros,
pois é esse profissional que gera informações para o processo de tomada de decisão. A
Pesquisa é Básica, o Método de Pesquisa é o Dedutivo e as Técnicas de Coleta de Dados
são: bibliográfica, documental e via internet. O estudo permitirá que haja um avanço nas
pesquisas cientificas na área de Ciências Contábeis, possibilitando um aprofundamento
nas reflexões e análises dos institutos e objetos do tema e assim contribuindo para o fomento da cientificidade e do tecnicismo na contabilidade.
Palavras-chave: Profissional Contábil. Lucratividade. Tomada de Decisão
O PAPEL DO CONTADOR NA PREVENÇÃO DOS CONFLITOS TRABALHISTAS NA
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
ANA CAROLINA SCHUCH DOS SANTOS, CARLA BARBOSA GATTI, JÉSSICA ALMEIDA DINIZ,
MARILIA VERONICA MIGUEL

O presente resumo trata da relação do Contador com os Conflitos Trabalhistas
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na Rescisão do Contrato de Trabalho, o seu objetivo é demonstrar a importância da
orientação do Contador ao empresário para que não haja desentendimentos a ponto de
chegar a Processos Trabalhistas. O tipo de Pesquisa é Básica, o Método de Pesquisa
é Dedutivo e as técnicas de coleta de dados são: Bibliográfica e via Internet. Sabemos
que, nem todo empresa possui um setor jurídico, mas a presença de um Contador é
imprescindível, logo é responsabilidade dele analisar os Direitos e Deveres do Empregador e do Empregado na Celebração e na Extinção do Contrato de Trabalho para que
ambas as partes não tenham conflitos. Visto que, muitos empresários optam por medidas próprias e acabam cometendo fraudes que quando descobertas geram ônus ao
seu negócio. O estudo demonstrará a importância de seguir fielmente as orientações do
Profissional Contábil.
Palavras-chave: Rescisão. Conflito Trabalhista. Contador.
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL
CRISLAINE DA SILVA SERRANO, JOSIANE DE FÁTIMA RODRIGUES DE ALMEIDA,
FLÁVIA TEREZINHA BORELLA PRIETO, MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA

O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), foi instituído pelo Decreto nº
6.022, de 22 de janeiro de 2007 com os principais objetivos de promover a integração
dos fiscos, racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes e
tornar mais ágil a identificação da evasão fiscal. Consiste na informatização do processo
de entrega das obrigações acessórias, facilitando para os órgãos competentes a fiscalização da escrituração contábil das empresas, assim diminuindo a sonegação. Este
trabalho tem por objetivo estudar os impactos e benefícios decorrentes da implantação
do SPED, principalmente pelo ponto de vista das empresas. A Pesquisa é Básica, o Método é o Dissertativo e Coleta de Dados são: bibliográfica, documental e via internet O
estudo poderá trazer importantes contribuições para a escrituração digital, aprimorando
o melhor uso de suas ferramentas.
Palavras-chave: Escrituração Digital. SPED. Obrigações Acessórias.
ANÁLISE DE DESEMPENHO SOBRE A QUALIDADE DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS:
UM ESTUDO MEDIANTE A PERCEPÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
AUGUSTO CÉSAR OLIVEIRA CAMELO, EDWIN VLADIMIR CARDOZA GALDAMEZ,
LUCAS COUTINHO

Esta pesquisa teve por objetivo analisar o nível de satisfação dos clientes em
relação ao desempenho dos serviços prestados por uma organização contábil. Para a obtenção das informações, utilizou-se como instrumento de coleta de dados um Questionário
e como atributo de análise, propôs-se investigar o nível de concordância das respostas
medidas em uma escala tipo Likert. Na etapa de coleta de dados, foram distribuídos 32
Questionários, obtendo-se um índice de retorno de 81%. Para a análise e tratamento dos
dados, aplicou-se a análise fatorial exploratória. Os resultados evidenciaram uma avaliação positiva dos serviços prestados pelo escritório de contabilidade quanto aos atributos
inquiridos, uma vez que a média de avaliação de fatores apresentou um coeficiente de
4,79 relacionado à nota de concordância dos clientes. Espera-se que os resultados desta
pesquisa possam contribuir com informações às organizações contábeis quanto aos as-
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pectos de satisfação valorizados pelos clientes. Desempenho Organizacional. Indicadores
Não Financeiros. Satisfação de Clientes.
ESTUDO DE CASO: ANÁLISE DAS RESCISÕES CONTRATUAIS SOB ENFOQUE DO
PROFISSIONAL CONTÁBIL QUANTO AOS CÁLCULOS
PATRÍCIA IBARA KOBAYASHI, SILVIA HELENA SARTI MAZALLI,
VITOR LUIZ CEZÁRIO MOTTA

O resumo trata do Estudo de Caso das Análise das Rescisões Contratuais sob
Enfoque do Profissional Contábil. O objetivo é auxiliar o profissional na rescisão visando
o cumprimento das leis trabalhistas, bem como a garantia que os cálculos e o recolhimento de tributos sejam feitos corretamente, preservando o patrimônio da empresa
e o direito do empregado. O papel do contador na mediação das rescisões é fazer a
coleta de dados do funcionário analisando o tipo de contrato firmado entre empregado
e empregador para a tomada de decisão. Para entender de que forma isso ocorre na
prática será feito estudo de caso. O tipo de Pesquisa terá como método de pesquisa o
hipotético-dedutivo, por meio de pesquisa bibliográfica e documental. O estudo possibilitará aprofundamento nas reflexões e análises dos institutos objeto do tema e assim
contribuirá para o fomento da cientificidade na contabilidade.
Palavras-chave: Contabilidade, Rescisão de Contrato de Trabalho, Legislação Trabalhista.

DESIGN

ERGONOMIA COGNITIVA ALIADA AO MARKETING
GABRIELY BERNARDES CORTEZINI, SUELLEN APARECIDA ALVES DE SOUZA, TUANE BERTONCINI DOS SANTOS, LUCAS FUNARI

A ergonomia é um jeito melhor de fazer as coisas e partindo deste princípio ligamos esta resposta com a ergonomia cognitiva, que estuda a psique para com o meio em
que estamos inseridos. Sendo assim, este estudo se aprofunda em interações entre seres
humanos e outros elementos de um sistema, como por exemplo no consumo, assistindo a
uma propaganda, sentindo um cheiro ou uma textura e outras diversas situações. É seguido uma sequência para executá-la: percepção, memória, raciocínio e ação, basicamente
temos a percepção sobre algo que logo irá trazer alguma lembrança na memória, já que
sem memória não ocorre a percepção, e o que foi compreendido me leva a raciocinar,
resultando então na ação.Logo, a ergonomia cognitiva ocorre em nosso inconsciente e a
todo tempo, criando uma conversa própria com o seu público desejado.
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AS CORES E AS EMOCOES
MARIAH DE MORAES MARURI, CRISTINA BONDEZAN

Cada cor traz consigo uma emoção, que é facilmente percebida por nos humanos. As cores afloram nossos sentimentos e trazem as mais variadas sensações primitivas
relacionadas ao nosso ser. No fim não importa se é um ardente vermelho ou um profundo
azul, as cores buscam na alma de cada um tudo o que há de mais intenso e escondido,
fazendo com que os humanos sejam os únicos animais perceptivos do mundo que veem o
universo das cores de uma forma completamente diferente. Muitos seres do mundo animal
entendem o significando das cores, sendo essencial para a sua sobrevivência, entretanto
apenas pessoas veem nas cores as emoções e sentimentos que as completam, imergindo
em um interminável universo de cores onde tristeza e alegria o cercam de todos os lados,
fazendo da raça humana única neste sentido.

DIREITO

AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DO INDULTO NA MEDIDA DE SEGURANÇA
LUZIA DENISE GAZZOLA, TEOFILO MARCELO DE AREA LEAO JUNIOR

Entende se por medida de segurança certos cuidados tomados em situações envolvendo inimputáveis em relação a condutas não aceitas pela sociedade a qual está inserido. É aplicada somente mediante laudo médico com diagnóstico positivo em relação a
periculosidade do agente, do contrário é aplicada a pena. Fatores da periculosidade atuando
sobre o indivíduo de ordem externa ou interna o induz a delinquir de maneira a interferir em
todos os atos do seu cotidiano, interferindo em seu relacionamento social, familiar, moral,
cultural alterando condições físicas dos ambientes em geral. Ao lado desses fatores existem
os sintomas de periculosidade que comprometem os antecedentes criminais, civis ou administrativos, os motivos determinantes da pratica delituosa e suas circunstancias como: modo
de realização do tipo; meios empregados; natureza; momento da pratica; objeto material;
consequência; lugar e demais. O indulto é uma forma de extinção da pena, porem persistindo os efeitos da pena e podendo ser concedida pelo Presidente da República, pode ser
pleno ou parcial, quando pleno extingue totalmente a pena, enquanto que o indulto parcial
impõe a diminuição da pena ou a sua comutação. A medida de segurança não configura
pena sendo impossível sua comutação, portando comutação nada mais é que a substituição de uma sanção por outra menos gravosa. Uma vez envolvendo a periculosidade de um
agente inimputável porem propenso ao crime como transmutar a medida de segurança em
comutação? E deixar toda uma sociedade a mercê desse agente que não está apto a viver
e conviver em sociedade quando se fala em medida de segurança não estamos falando de
pessoas com discernimento claro. A periculosidade é avaliada através de um laudo médico
psiquiátrico a pedido de um juiz... Para o indulto deveria seguir a mesma regra, em se tratando de doente mental só o médico saberá com eficiência o estado de seu paciente, a responsabilidade de se colocar em liberdade um sujeito o qual não está apto a viver em sociedade,
pode acarretar prejuízos para os dois lados, tanto para o “sujeito” colocando-o a mercê
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de sua própria patologia, quanto para a sociedade que fica desprotegida convivendo, sem
saber, com pessoas as quais deveriam ter mais cautelas. Quanto a doença mental temos
vários níveis os mais graves e os menos graves a exemplo temos: a demência que nada
mais é que a própria doença mental e a amência que se trata de uma deficiência mental. De
acordo com a periculosidade é aplicada a medida de segurança ou tratamento ambulatorial
DISPOSIÇÕES A RESPEITO DO CODIGO DE HAMMURABI
JOÃO PEDRO LEAL DA CRUZ LISBOA, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

A pesquisa expõe diversas disposições a respeito do Código de Hammurabi,
relacionando-o à antiga sociedade babilônica, aos seus costumes e dogmas, analisando
os efeitos históricos que suas leis geraram no mundo antigo até os tempos contemporâneos e vendo de forma intrínseca a organização, formação do estado soberano, a maneira como foram divididos e trabalhados os assuntos das leis. As disposições, até agora
trabalhadas, abrangem os seguintes temas: introdução histórica; avanços trazidos pelo
código na área jurídica, em relação à proporcionalidade da pena; efeitos do código sobre a
formação do Estado soberano; coerção moral dos indivíduos pelas normas do código por
meio da religião e da razão; aplicação da justiça relacionada à Lei de Talião; e organização
social relatada pelo Código de Hammurabi.
LITISCONSÓRCIO EVENTUAL: APLICAÇÃO ÀS RELAÇÕES PROCESSUAIS
DE DIREITO EMPRESARIAL COMO INSTRUMENTO PARA A IMPLEMENTAÇÃO
DA TERCEIRA ONDA RENOVATÓRIA
BRUNO BALDINOTI, CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO

Em virtude da necessidade de melhorar o sistema processual para a busca de instrumentos apropriados para a efetividade prática da tutela jurisdicional, bem como, haja vista
que nada se conhece na literatura especializada brasileira e a legislação brasileira não prevê
sobre a aplicação do litisconsórcio eventual nas relações processuais, sobretudo as relações processuais no plano do direito empresarial. Este trabalho tem como objetivo, a análise
de como ocorre a formatação jurídica do litisconsórcio eventual para a sua aplicação nas
relações de direito empresarial, bem como, verificar se ele constitui uma técnica processual
e se a aplicação do litisconsórcio eventual às relações processuais de direito empresarial
constitui mais um instrumento para a tutela de direitos, de modo que, a sua aplicação constitua mais um instrumento para a implementação da terceira onda renovatória de Cappelletti
e Garth ao sistema processual para a efetividade da função instrumental da jurisdição.
DIREITO PENAL DO INIMIGO: UMA ANÁLISE A RESPEITO DE SUA
INCONSTITUCIONALIDADE NO SÉCULO XXI
RAPHAELLA CINQUETTI VILARRUBIA, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

Este trabalho, utilizando-se do método dialético de pesquisa, busca estabelecer
uma crítica aos fundamentos da dogmática jurídica em relação ao Direito Penal do Inimigo, com o intuito de produzir novas perspectivas sobre essa teoria que defende a coexistência de dois grupos sociais: o cidadão e o inimigo, indivíduo não considerado pessoa
em matéria de garantias fundamentais consolidadas na Constituição Federal. O cidadão
é visto como um membro da sociedade, merecendo respeito aos seus direitos e garantias
perante o Estado. Já o inimigo não possui nenhuma perspectiva dentro dessa mesma
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sociedade, sendo excluído do sistema jurídico. O Direito Penal do Inimigo atua intrinsecamente no sistema jurídico penal, sendo que tal distinção já se faz presente na coletividade,
mesmo que de forma sigilosa. Entretanto, devido ao cenário fragilizado do Brasil, esse
modelo penal poderá se tornar oficial, o que deveria ser de extrema preocupação para a
ordem jurídica de um Estado Democrático de Direito.
A PRÁTICA DO DUMPING SOCIAL, O ATO ILÍCITO TRABALHISTA E A
CONFIGURAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL NO ÂMBITO EMPRESARIAL
GIOVANNA ROBERTA DE S. MARTINS, TATIANE ROCHITI, ANDREA ANTICO SOARES

O presente resumo bibliográfico tem por objetivo a explanação do dumping social
e sua transcendência na esfera trabalhista e empresarial. O direito e as garantias de muitos trabalhadores são exclusos nas relações de trabalho em decorrência de imposições
ilegais e ilícitas por parte do empregador no momento em que ocorre a realização da
prestação de serviço. Tal injunção abrange salário incompatível com a função e jornada
laboral acima do limite legal, além disso, questões como saúde e segurança no trabalho
são irrelevantes. A prática do Dumping lesiona o princípio da livre concorrência (inserido
na Constituição Federal, artigo 170, inciso IV) das demais empresa, uma vez que os produtos serão vendido por uma quantia abaixo do preço de mercado, desencadeando dessa
forma, a competitividade desleal. O mecanismo de controle desta prática infringente é a
fiscalização do Estado, bem como a aplicação de medidas legais. Palavras-chave: Dumping - Trabalhador - Empresa- Direito- Ilícito- Desleal"
TORCIDA ORGANIZADA: AS SOCIEDADES DE DIREITO
CINTIA APARECIDA MULATO SILVA, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

O presente estudo, por meio de pesquisa empírica, doutrinária e jurisprudencial,
tem como objetivo analisar a atividade das torcidas organizadas que denotam comportamento destrutivo e desregrado. Tal comportamento é comumente associado a fãs de
desportos, principalmente adeptos de futebol e desportos universitário. Segundo o senhor
Mauricio Murad ,sociólogo e coordenador de um grupo de pesquisas na Universidade
Universo do Rio de Janeiro (Niterói), desde 2010 , foram 213 mortes relacionadas a
futebol no Brasil. Embora tenha sido criada delegacias especializadas para estes tipos
de ocorrências envolvendo torcedores organizados e juizado do torcedor , é visível que
estas medidas não têm sido o bastante. Avalia-se a possibilidade de extinção das torcidas
organizadas, mas o fato é que a legislação nacional existe para coibir este tipo de comportamento, entretanto, não tem sido aplicada em seu rigor.
A MEDIAÇÃO FAMILIAR: UM DESAFIO PARA SOLUÇÃO DE CONFLITOS
NO DIREITO DE FAMÍLIA
ALINE CHRISTINA CARVALHO, ALINE STORER

A mediação tem sido um importante recurso no uso das práticas de solução de
conflitos familiares em virtude de seu caráter conciliatório que prevê o incentivo ao diálogo
e a manutenção das relações continuadas. Quando se pensa em direito de família é fundamental considerar-se que os vínculos consanguíneos e afetivos devem perdurar após a
resolução da lide e, por isso é imprescindível que hajam providências que assegurem uma
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relação saudável aos confrontantes, por esse motivo, o presente trabalho objetiva expor o
quanto a mediação é adequada para solução dessa espécie de conflito, uma vez que proporciona às partes a oportunidade de, por meio do diálogo, resolver suas controvérsias.
Para o desenvolvimento do estudo, foram realizadas pesquisas sobre contexto histórico
do direito de família, dos conflitos familiares, da organização social e da crise da justiça,
além de abordar o contexto histórico e o conceito da mediação, e explanar a regulamentação, execução e benefícios dessa prática.
O INQUÉRITO POLICIAL ELETRÔNICO NOS CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
VIVIANE BOACNIN YONEDA SPONCHIADO, RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES

É de extrema importância que o ordenamento jurídico acompanhe o desenvolvimento dos seres humanos. A sociedade evolui com uma rapidez imensurável e o Direito
deve estar apto para resolver conflitos atuais. Com a evolução das famílias brasileiras,
evoluem também os crimes envolvendo questões familiares. A Lei Maria da Penha inovou
ao trazer em seu bojo uma definição de família baseada no afeto, bem como novos procedimentos a serem adotados pela autoridade policial. Diante das inovações tecnológicas
atuais, indaga-se se a apuração dos casos envolvendo violência doméstica e familiar pode
ser conduzida através de inquérito policial eletrônico, com respeito às diretrizes do Código
de Processo Penal e da Lei 11340/06. Ainda, indaga-se se o procedimento eletrônico é
capaz de trazer benefícios à investigação policial. O trabalho pautou-se pelo método dedutivo, com pesquisa bibliográfica em doutrina, legislação e internet.
DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS: MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
ALLANA CEARÁ, LAFAYETTE POZZOLI

Este trabalho tem como objetivo central investigar o papel do Parlamento do
MERCOSUL com ênfase na efetivação da democracia e dos direitos humanos, apresentando como objetivos específicos analisar a importância da sociedade civil no processo
de democratização das decisões no MERCOSUL, a partir de diferentes contextos e mecanismos de participação; analisar a efetividade e contribuição dos convênios entre o
Parlamento do MERCOSUL e Organizações Sociais e Internacionais. Trata-se de pesquisa instrumental bibliográfica aliada ao tipo de pesquisa qualitativa, que como método de
abordagem seguir-se-á o dedutivo, concomitante aos métodos de procedimento histórico
e funcionalista. A pesquisa será executada a partir da análise crítica da doutrina, da legislação pertinente e da jurisprudência já existente. Palavras-chave: Parlamento do MERCOSUL, Democracia, Direitos Humanos.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MAYARA BRUNO SACCOMANN, ANDREA ANTICO SOARES

Os trabalhadores terceirizados pelos Órgãos Públicos podem realizar tarefas
especializadas sem que configure vínculos empregatício com a Administração Pública,
sendo o mesmo subordinado a empresa terceirizante. Todavia, tem-se notado que os terceirizados recebem ordens diretas da Administração Pública para efetuar as atividades-
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-fim, que são vedadas, ficando diretamente ligados as funções objetivas e finalísticas da
Administração. Assim, os trabalhadores terceirizados podem cometer a Improbidade Administrativa por realizar os trabalhos dos agentes públicos. A pesquisa será desenvolvida
pelo método dedutivo e se utilizará estudo doutrinário e jurisprudência encontrando-se limitada ao estudo das atividades realizadas pelos terceirizados ao órgão Público, planeado
com as questões alusivas à Lei nº 8.429 de 02.06.1992.
CÉLULAS TRONCO EMBRIONÁRIAS E O DIREITO À VIDA DIGNA: ATRAVÉS DO
PRISMA DO DIREITO À SAÚDE E DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
BRUNA DE OLIVEIRA DA SILVA GUESSO SCARMANHÃ, MÁRIO FURLANETO NETO

A difusão de pesquisas em humanos e as manipulações genéticas provocam
impactos, tanto positivos quanto negativos, que vêm gerando a preocupação dos operadores do direito em traçar diretrizes para proteger o ser humano, nomeadamente em face
da tutela dos direitos fundamentais, mormente o direito à vida e a inviolabilidade da dignidade humana em face das pesquisas com células tronco embrionárias. Assim, por meio
de revisão bibliográfica e legislativa, questiona-se a concretização do direito à saúde dos
portadores de anomalias e se a utilização de células tronco embrionárias em pesquisas
científicas tem o condão de ferir ou efetivar o direito a vida e a dignidade humana. Perante
os princípios bioéticos e do biodireito, conclui-se que a utilização em pesquisas de células
tronco embrionárias proporcionam aos portadores de doenças incuráveis, a dignidade de
viverem com qualidade, efetivando o direito fundamental à saúde.
O PLANEJAMENTO ECONÔMICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SUAS
INTERFERÊNCIAS NA CRISE POLÍTICA
LAILA ELOISE DA SILVA, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

O plano econômico é o sistema que norteia o governo nas devidas mudanças
e adaptações para estabelecer, ou no caso atual, restabelecer a economia, sendo certo
que sua eficiência ou não incidirá diretamente na sociedade. Sua gênese encontra-se na
Constituição Federal de 1988, cujo delineamento optou pela intervenção do Estado na
órbita econômica. Assim, este trabalho tem como objetivo estudar o planejamento econômico desde a Constituição Federal, até as normas infraconstitucionais que tratam do assunto, perquirindo os resultados no ambiente econômico. O trabalho será feito com base
em levantamento bibliográfico.
O SILÊNCIO DA RESPONSABILIDADE PÚBLICA
ÁLEX VINICIUS SCHIAVÃO, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

O trabalho visa promover uma reflexão sobre a responsabilidade dos agentes
públicos e políticos quanto ao desvio de verbas e recursos. Tal reflexão se impõe porque,
caso houvesse maior e incisiva responsabilização, certamente o Brasil não apresentaria
déficit público que existe hoje. Educação e saúde teriam mais verbas para atender as
necessidades da população brasileira. Valendo ressaltar que são serviços básicos a população que contribui valores altos de impostos, e nada mais justo do que o poder público
responsável ofereça o mínimo de segurança, saúde, ensino principalmente a pessoas
carentes que são mais afetadas pelo descaso a essa situação, no qual políticos e agentes
públicos omitem ao ignorar a real situação que se passa as pessoas necessitadas desses
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serviços sociais, é de grande relevância esse tema, pois é um déficit negativo que tem
aumentado ao decorrer do tempo. O desenvolvimento do trabalho se dará com base em
doutrina e legislação existente sobre o assunto.
SEGURANÇA JURÍDICA NOS REGISTROS PÚBLICO COM FOCO NOS CARTÓRIOS
DE REGISTRO DE IMÓVEIS
KENIA CÓVA TRIPOLONE, ALINE STORER

O registro público tem sua origem nos primórdios da civilização. No Brasil, o registro público surgiu com o registro de imóveis, para delimitar as glebas com seus devidos
proprietários e regulamentar as garantias com bens imóveis na época (hipoteca). Nesse
contexto, surge o direito registral imobiliário, como um conjunto de princípios e regras
que tem como função instrumentalizar atos constitutivos, declaratórios ou translativos de
direito real, com o objetivo de dar publicidade e eficiência aos atos, fornecendo segurança
jurídica. Os registros públicos, são regidos pelas leis 6.015/73 chamada de Lei dos Registros Públicos e 8.935/94 Lei Federal, chamada Lei dos Cartórios, ressaltando ainda a
subordinação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Por fim, é visível que o serviço prestado é de suma importância e que há extrema relevância jurídica, pois parte-se do
princípio que documentos por estes registrados tem maior segurança jurídica.
PENAS ALTERNATIVAS: A PROTEÇÃO DO CIDADÃO E CAMINHO PARA
A CIDADANIA?
ANTHONY STEFANO PELLIZZARI, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

Desde os primórdios da sociedade, busca-se uma medida punitiva ao que infringe a lei, cometendo determinado delito, a fim de se manter a organização social. Destarte,
o presente trabalho tem por objetivo o estudo aprofundado das penas alternativas de direito e suas principais vantagens, substituindo as penas restritivas de liberdade, equiparando
a evolução das penas ao decorrer dos anos. Atualmente o Brasil compreende a 3ª maior
população carcerária mundial, consequência esta devida ao alto índice de criminalidade
e reincidência ao cometimento de delitos. Verifica-se, portanto, que o sistema prisional
brasileiro não reeduca, tão pouco ajuda na reinserção do indivíduo na sociedade, uma vez
que dentro das cadeias há o contato com criminosos ainda piores. A presente pesquisa
visa a melhor maneira de ressocializar, reeducar e reinserir o indivíduo na sociedade,
aplicando-lhe penalidades proporcionais ao delito cometido, mantendo sua dignidade e
diminuindo a reincidência criminosa no Brasil.
OS TRANS COMO SUJEITOS EFETIVOS DE DIREITO
JASMINE REGINE DA SILVA, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

O termo “trans”/“transgênero” possui a finalidade de englobar as pessoas que
se identificam ou vivenciam o gênero de forma diversa do que lhe fora concedido ao
nascerem. Busca-se o presente estudo abordar a temática a partir da perspectiva teórica
de identidade de gênero e identidade sexual, porém o “Transexualismo” ainda compõe a
classificação de patologias do Conselho Internacional de Doenças (CID-10). Destacam-se questões que envolvem as pessoas trans: a cirurgia de transgenitalização, o nome
social, a mudança de prenome e mudança de sexo no registro civil etc., as quais possuem
regulamentação através de portaria do Conselho Federal de Medicina, Leis Estaduais e
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entendimentos jurisprudenciais. Registra-se a necessidade de um amplo legal federal,
para garantir a tutela jurídica às pessoas trans e sua dignidade humana, uma vez que,
a omissão legal acarreta a insegurança jurídica, a marginalização e fere o direito a viver
dignamente, a liberdade e a igualdade, entre outros.
O SERIAL KILLER E O INSTITUTO DO CRIME CONTINUADO NO DIREITO PENAL
GIOVANA CORRÊA MIRANDOLA, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

O presente trabalho tem por finalidade, por meio de pesquisas, abordar um tema
que gera divergência nos casos concretos, a saber, o assassinato em série a luz do artigo 71 do Código Penal Brasileiro, o qual trata do crime continuado. Serão estudadas as
características do Serial Killer, seu modo de atuação e como ele está presente em nossa
sociedade. Ver-se-á, também, se esse tipo de crime se enquadra no artigo do Código Penal Brasileiro que trata sobre o crime continuado, aqueles delitos da mesma espécie que,
por terem o mesmo ""modus operandi"" e serem praticados em semelhantes condições de
tempo e lugar, além de outras, são considerados como continuação do primeiro.
A ESCOLA AUSTRÍACA DE ECONOMIA E A INTERVENÇÃO ESTATAL
VINICIUS SILVA LUIZ, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

Com a recente crise econômica brasileira e a ruína de algumas instituições governamentais em suas finalidades básicas, algumas correntes liberais tem crescido no debate político. Uma delas é a Escola Austríaca de economia, sendo um conjunto de pensamentos metodologia e valores que busca expor as nefastas consequências da intervenção
governamental, tanto nas liberdades individuais, como na economia e sociedade de modo
geral. Friedrich Hayek, em um de seus ensaios demonstra que o conhecimento está disperso na sociedade e cada um detém uma pena porção do todo, portanto, um planejador
central nunca seria capaz de absorver todo esse conhecimento, logo, é ilógico pensar que
um pequeno grupo possa planejar as decisões de toda uma sociedade. Essa teoria, assim
como outras teorias Austríacas, decorre do raciocínio dedutivo, amplamente adotado por
seus autores. Palavras-chave: Economia. Escola Austríaca. Intervenção Estatal.
NOVA MODALIDADE DE TRABALHO
JOSIANE FIDELIS, MARIO FURLANETO

Junto as novas inovações tecnológicas, surgem as novas formas de relacionamento entre empresa e empregado, em cujo contexto pode-se inserir o teletrabalho,
compreendido por um formato alternativo que permite ao funcionário trabalhar fora da
empresa. O teletrabalho é representado pela atividade realizada intelectualmente através
de comunicação à distância. Assim por meio de revisão bibliográfica e legislativa, objetiva-se enfrentar os aspectos positivos e negativos do teletrabalho. Observa-se, sob o ponto
de vista positivo, que a grande adesão na área pública é indicativa de segurança, a ponto
de trazer benefícios para a sociedade, dentre as quais o impacto positivo nos meios de
transporte em geral, a redução da falta no trabalho, diminuição das despesas da empresa, como o vale transporte. Por outro lado, perde-se a pessoalidade no tratamento entre
patrão e empregado, dificuldade de adaptação do empregado em caso de novo emprego,
a questão do cumprimento da jornada de trabalho e hora extra, adicional noturno, final de
semana em repouso, o que pode gerar sérios prejuízos à relação laboral.
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS
CONSTITUCIONAIS: UMA REFLEXÃO JURÍDICA SOCIAL SOBRE SUA EFETIVIDADE
CARLOS HENRIQUE BALDICERA, TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR

O presente trabalho busca tratar da gravidade da inefetividade das políticas públicas presente no atual cenário de pobreza e miséria no Brasil, institui permanente preocupação quanto ao emprego errôneo do dinheiro público, mas também pela falta de competência. A efetivação dos direitos fundamentais e sociais inerentes a dignidade humana
é fundamento do Estado Brasileiro. Pois, qualquer que seja a política pública, o sucesso
está relacionado com a elaboração, execução e controle da gestão administrativa e planejamento econômico que sucede a realização e a implementação. O Poder Judiciário deve
prezar pelo cumprimento do princípio de máxima efetividade das normas constitucionais
protegendo e impondo, dentro dos limites constitucionais, aos demais poderes a concretização de suas decisões, devendo assegurar o Estado os direitos fundamentais e garantir
a existência digna do seu povo. O procedimento metodológico adotado possui caráter
qualitativo e o método de pesquisa hipotético-dedutivo.
AS CONSEQUÊNCIAS DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO DO CRIME DE
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR AO CRIME DE ESTUPRO E SUA REPERCUSSÃO
PARA A DIGNIDADE HUMANA
BRENDA BAUMGARTEN DIAS, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

A presente pesquisa, por meio do método-hipotético dedutivo, tem o foco desvendar os reflexos causados à dignidade da pessoa humana em razão da incorporação do
Crime de Atentado Violento ao Pudor ao Crime de Estupro, que anteriormente à vigência
da Lei n. 12.015/2009 eram tratados separadamente como delitos distintos. Diante das
principais alterações, pode-se afirmar que a nova redação penal não tem mais como requisito, para a configuração do crime, ser sujeito passivo pessoa do sexo feminino, bastando apenas estar suscetível ao constrangimento do ato vexatório contra o seu verdadeiro
arbítrio, bem como à modificação ao Título que trata da dignidade sexual, demonstrando
assim a valoração aos direitos inerentes ao homem. Ainda, no mais que diz respeito à
prática, independendo do sexo, uma vez que se haja o constrangimento com o desígnio
previsto no artigo 213, Código Penal, configura-se o crime de estupro, ao ato de ter sido
realizada conjunção carnal, desde que cometido ato libidinoso.
AS MAZELAS DO CÁRCERE PAULISTA PARA OS REEDUCANDOS E OS AGENTES
PENITENCIÁRIOS: POSIÇÕES DIFERENTES, CONSEQUÊNCIAS SEMELHANTES
OSVALDO MARTINEZ DA SILVA, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

Os estabelecimentos penais paulistas vêm sofrendo um esgotamento de seus
reais objetivos. Suas mazelas são definidas pela superlotação carcerária, ociosidade dos
reeducandos, ambiente favorável a novas práticas delitivas, consumo de entorpecentes,
alto índice de reincidência, funcionários mal preparados e com problemas de ordem psiquiátrica, legislação deficiente e desinteresse do órgão responsável. O Estado não cumpre
suas próprias leis, pois retira do convívio social aqueles que não “prestam” ou não agem
de acordo com o ordenamento jurídico, os “joga” dentro de presídios e lhes oferece péssimas condições de vida e nenhuma possibilidade de reinserção social. Os reeducandos e
os agentes penitenciários sofrem com o descaso do Estado, pois ambos ficam a mercê da
falta de investimentos e a precariedade encontrada nos estabelecimentos penais. Esses
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locais são considerados “escolas do crime”, pois não se respeita o critério individualização
da pena, encontrado na Lei de Execução Penal.
A GLOBALIZAÇÃO E SEUS IMPACTOS NO MERCADO DE TRABALHO
LEONARDO LOPES GARCIA DE MORAES, ANDREA ANTICO SOARES

A globalização é uma estilha de um todo formado pelo neoliberalismo, criação
do mercado mundial nos moldes do sistema capitalista de produção. Ela desencadeia
uma mudança estrutural no mercado de trabalho, aumenta a competição internacional,
quebra a diminuição de barreiras fiscalizadoras e estimula o maior fluxo global de bens
de serviços. Quanto ao surgimento não há uma única resposta, alguns autores acreditam
que se originou do fim do comunismo permitindo a expansão do capitalismo, outros concordam que nasceu no começo dos anos 80 quando a tecnologia de informática, facilitou
o processamento, difusão e transmissão de informações. Em consequência ao processo,
ocorreu a precarização do trabalho no qual houve o crescimento da informalidade, de
formas flexíveis de contratação, e do desemprego, ocasionando a intervenção estatal na
proteção do empregado, sendo criado um sistema jurídico trabalhista. A pesquisa se utiliza
da metodologia dedutiva, estudo doutrinário e jurisprudencial.
CONCEITO E IDEALIZAÇÃO DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DA LENTIDÃO JUDICIÁRIA
LUCAS AFONSO RUBI SILVA, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

No Brasil, há a separação dos poderes, com base na corrente tripartite, embasada por Montesquieu. Sendo um dos poderes independentes, o Poder Judiciário brasileiro
tem por fim, garantir a coesão social, através do amparo legislativo. Assim, a celeridade
dos processos é de suma importância para o efetivo acesso à justiça, determinada no
artigo 5º da Constituição Federal. De acordo com o ICJBrasil, 75% dos entrevistados,
consideram difícil a utilização do Judiciário, por desconhecimento da dinâmica de seu
funcionamento. Ademais, em média 90% dos brasileiros o consideram pouco eficiente,
em virtude da lentidão no julgamento das causas. Destarte, é notório que a morosidade
deste poder, está intrinsecamente ligada a falta de acesso à justiça, por isso, a finalidade
desta pesquisa, é analisar de que forma a lentidão processual afeta a obtenção de um julgamento justo. A pesquisa é acadêmica, o método de pesquisa é o Indutivo, e as técnicas
de coleta de dados são: Bibliográfica e via internet.
A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR) NA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
NATHÁLIA FREIRE ARTEN MIGUEL, OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

O presente trabalho tem como objetivo principal o estudo da participação nos
lucros e resultados na Recuperação Judicial, visando o pagamento do benefício, uma vez
que a sua distribuição está condicionada ao atendimento dos resultados, negociados e
estabelecidos pelas partes, ainda que a empresa esteja no processo de recuperação judicial. A pesquisa abrangerá de forma minuciosa os pontos relevantes do assunto, através
do método indutivo, sobre a participação nos lucros e resultados, o processamento e a
decretação da recuperação judicial e a possibilidade de distribuição do resultado. Assim, o
projeto versará sobre o dever ou não de pagar os funcionários da empresa em recuperação judicial, a fim de evitar demandas judiciais que versem sobre o referido direito.
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A PATERNIDADE SOCIOAFETIVA E OS REGISTROS PÚBLICOS
ARIADNE FABIANE VELOSA, MELISSA CABRINI MORGATO

No Direito Brasileiro, especialmente no Direito de Família, muitos conceitos e
modelos, durante longos anos foram adotados com certa rigidez.Com o advento da Constituição Federal de 1988, o legislador quis priorizar a dignidade da pessoa humana em
relação ao caráter patrimonialista que estava presente nas instituições familiares. O que
refletiu muito acerca da relação de parentesco, pois o afeto no atual contexto brasileiro assumiu um papel muito importante. Essa pesquisa pretende analisar os novos paradigmas
da filiação, denominados pela doutrina de paternidade socioafetiva e a correlação com a
doutrina e jurisprudência a respeito das ações que substituem o nome do pai biológico
para o pai socioafetivo nos registros de documentos. A pesquisa é qualitativa e será abordada fazendo-se uso do método hermenêutico. Os resultados deste projeto contribuirão,
no sentido de construir bases teóricas e jurídicas para esse fato social tão corriqueiro.
INCLUSÃO DE CRIANÇAS INTELECTUALMENTE DEFICIENTES NAS ESCOLAS:
OS CAMINHOS ENTRE TEORIA E PRÁTICA
JAQUELINE FAVARETTO RIBEIRO, VIVIANNE RIGOLDI

Este trabalho tem por objetivo realizar uma análise crítica sobre a efetividade da
inclusão de crianças intelectualmente deficientes no ensino fundamental regular. A metodologia utilizada é bibliográfica, legislativa e qualitativa. É preciso que existam dados, e
não apenas do número de alunos ingressantes no ensino regular, mas dos que ali tiveram
condições de permanência e, quando não, um relatório dos motivos e do que faltou para
tanto. Além disso, faz-se necessário que as escolas adaptem seus conceitos pedagógicos
à nova realidade, com atenção à qualificação do cuidado dessas pessoas e ao conhecimento e estudo das leis e projetos como o Relatório Mundial sobre Deficiência e a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Tudo isto deve ocorrer com observância,
entre outros, ao princípio da dignidade, para que haja a efetividade das normas já existentes. A valorização da diversidade humana e a defesa da equidade de oportunidades reais
são indispensáveis para o alcance da justiça.
O NOVO CPC E A INSTRUÇÃO NORMATIVA 39 DO TST
ANA CAROLINA DE CARVALHO CRACCO, OTAVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

O presente trabalho tem por objetivo esclarecer os reflexos do novo código de processo civil no direito do trabalho e o advento da IN39/2016-TST,que vem regulamentando
quais normas serão recepcionadas pelo Processo do Trabalho. O artigo 769 da legislação
trabalhista disciplina, que havendo omissão, o direito comum será fonte subsidiária do direito
processual do trabalho, ou seja, cobrindo possíveis lacunas visíveis, com a ressalva de que
não sejam incompatíveis, com os princípios da legislação laboral. O NCPC/2015,teve como
um dos seus principais objetivos proporcionar a modernização e a agilização do processo
judicial brasileiro, substituindo a legislação processual anterior, promulgada na década de
1970.O posicionamento do TST, ao adotar a Instrução Normativa 39/2016, para regulamentar o que seria ou não, recepcionado pela CLT, na tentativa de regulamentar a possibilidade
de compatibilização entre os dois institutos, pode ser motivo de mais polêmica e prejuízo.
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UMA ALTERNATIVA TRIBUTÁRIA PARA O ESTATUTO DO DESARMAMENTO
THIAGO CUSTODIO DIAS, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

Diante do apelo social feito, seja por representantes do povo ou até mesmo pelos
canais de comunicação, diante de um crime de grande repercussão ou não e até mesmo
como propaganda política, o presente trabalho pretende estudar a viabilidade de criação
de um fundo de arrecadação para as vítimas de crimes contra a vida ou de lesão corporal
onde seja empregada a arma de fogo como meio para a execução do fim pretendido.
Partindo do conceito tratado pela teoria do direito penal máximo, sob um prisma tributário,
onde os fabricantes de armas e munições, bem como, os fornecedores de matéria-prima
e os portadores de arma de fogo seriam taxados, punindo assim cada um de uma forma
dentro de suas capacidades. Surgindo assim essa proposta alternativa ao estatuto do desarmamento garantindo a posse de arma de fogo desejada pela população e que é restrito
pelo estatuto, bem como, a observância da norma penal afim de se evitar o aumento nos
índices dos crimes citados.
CONTRATO DE TRABALHO E O PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE
CAMILA MORAIS MELO, OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

O direito do trabalho é regido por diversos princípios que são considerados instrumentos para a adequação justa da lei no caso concreto. O Princípio da Primazia da
Realidade, tem como objetivo buscar a verdade real na relação de emprego, permitindo
que seja data validade para as situações concretas, em detrimento da formalidade que
as partes quiseram dar para a contratação, ou seja, se a realidade não for a mesma
pactuada entre as partes, a verdade dos fatos impera sobre qualquer contrato formal. A
pesquisa pretende verificar se a adoção do princípio da primazia da realidade, pode ser
um mecanismo para garantia de direitos, nas situações concretas, especialmente aquelas
que ocorrem no mercado de trabalho no Brasil, hoje marcado por uma excessiva carga
tributária sobre a folha de pagamento e que favorece a ocorrência de fraudes, refletindo
diretamente nos diretos dos empregados.
DA AÇÃO DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL E DA CRISE DE REFUGIADOS DA
SÍRIA: AS CONSEQUÊNCIAS REFLETIDAS NOS DIREITOS HUMANOS
BRENDA BAUMGARTEN DIAS, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

Através da premissa de ser o Tribunal Penal Internacional um tribunal da ONU
que julga os crimes de guerra e contra a humanidade, o presente trabalho busca analisar
quais os reflexos obtidos pela matéria dos direitos humanos em âmbito internacional, instituto pelo qual visa a proteção da dignidade humana, e ainda, desvendar de quais formas
e em quais dimensões ferem os mencionados direitos garantidos nas normas e tratados,
tal como deve se dar a atuação pela citada corte permanente ao sentenciar líderes responsáveis pelos confrontos organizados e pela segurança não assegurada àquela população,
em decorrência dos bárbaros delitos cometidos contra a comunidade síria. Com o método
hipotético-dedutivo e técnicas de coleta de dados, sendo a bibliográfica internet, desenvolve-se a pesquisa em tela com a pretensão de estudar a maior crise de deslocamento de
uma geração, bem como os atentados suportados, a falta de atuação dos representantes
governamentais e a ausência de acesso humanitário.
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CONCURSO DE PESSOAS E O CRIME DE INFANTICÍDIO
JULIANA DANELON POVA, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

O crime de Infanticídio consiste no ato praticado pela gestante, em decorrência
do estado puerperal, que acaba por matar o próprio filho. Há muitas dúvidas sobre a integração de terceiro nesse crime, existindo, à vista disso, duas teorias que questionam
como o concurso de pessoas pode ser usado na conduta criminosa: a primeira delas,
consiste na responsabilidade por homicídio, o terceiro participe não possui as qualidades
essenciais para a execução do tipo penal, uma vez que a categoria de mãe/gestante e
o estado puerperal são personalíssimos. Pela teoria monista, apresentada no artigo 29
do Código Penal Brasileiro, entende-se que o terceiro participe responderá pelo crime o
qual auxiliou na execução, não cabendo, deste modo, a colocação anterior. O artigo 30
do código já citado, se retirado componentes da conduta criminosa descrita no texto da
lei, denominado elementares do tipo, estendem-se a terceiro auxiliador, pois, sem estas, o
crime desaparece.
ESTATUTO DO DESARMAMENTO - LEI 10826/03: QUESTIONAMENTOS
E PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO
LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIREZ

O Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03) proíbe o porte de armas de fogo
para civis em todo o país, a não ser em casos específicos. No entanto, tramita atualmente
no Congresso Nacional, o Projeto de Lei 3.722/12 que revoga o estatuto em vigor criando
o Estatuto de Controle de Armas, além do Projeto de Lei 704/15 que permite o porte de
arma para advogados. Nesse sentido, o presente trabalho pretende analisar, através de
pesquisa bibliográfica, a proibição do porte de armas para a população e suas implicações
em relação a liberdade civil e o aumento da violência no país. Em 2005 os brasileiros
se manifestaram sobre o assunto no referendo sobre a proibição da comercialização de
armas de fogo e munições ocasião em que referida proibição foi rejeitada por quase 64%
dos eleitores resultado este que foi ignorado pelas autoridades. O direito de defesa por
parte do cidadão é importantíssimo pois a atuação policial preventiva não é eficaz e o
direito a segurança do indivíduo deve ser respeitado
A TUTELA JURÍDICA DO MEIO AMBIENTE
ALINE BUZETE GARDINAL, DANIELA FERREIRA DIAS BATISTA

A questão ambiental tem assumido cada vez mais espaço nos debates mundiais
no século XXI. Isso porque, já se tornou claro que sem mudanças significativas no elevado
padrão de desenvolvimento econômico, que acaba por gerar o processo insaciável de exploração da natureza, teremos cada vez mais dificuldade em evitar catástrofes ecológicas.
A tímida proteção ambiental foi tomando espaço nas discussões internacionais, havendo
elevado progresso no reconhecimento do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito humano fundamental de fato. Todavia, sabemos que não basta
apenas declarar a fundamentalidade de um direito, mas sim garantir a sua efetividade
por meio de instrumentos jurídicos capazes de fazê-lo. Diante desta questão, busca-se
no presente estudo, meio a uma conscientização crescente a respeito do meio ambiente,
fazer uma análise no âmbito federal das formas de proteção jurídica deste bem necessário
à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações.
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PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
DANIELA FERREIRA DIAS BATISTA, MILENA GILIO DA SILVA

A Lei 8.078/90, popularmente conhecida como o Código de Defesa do Consumidor, surgiu com a necessidade de equilibrar as relações jurídicas decorrentes do consumo,
onde são partes o fornecedor e o consumidor, que é a parte mais vulnerável. O CDC é
considerado uma norma principiológica, tendo como base os princípios, que devem ser
levados em consideração em todos os eventuais conflitos advindos do consumo. Neste
sentido, o CDC, vem à tona, por meio de disposição constitucional (art.5º, XXXII), estabelecendo ser dever do Estado promover a defesa do consumidor, além de prevê-lo como
um princípio geral da atividade econômica (art.170, V). A Política Nacional de Relações de
Consumo, estabelece expressamente em suas normas consumeristas, como princípios
básicos o respeito a vida, saúde e segurança, da transparência, da vulnerabilidade do
consumidor, da equidade, da conscientização, bem como o incentivo ao autocontrole e
coibição de abusos, ambos relacionados a intervenção do Estado.
BIODIREITO NA FICÇÃO: UMA ANÁLISE DOS LIMITES DA MANIPULAÇÃO
GENÉTICA NO ROMANCE ADMIRÁVEL MUNDO NOVO
ANDRESSA MAGI, SANDRA REGINA VIEIRA DOS SANTOS

Vive-se, atualmente, o tempo da interdisciplinaridade e torna-se impossível conceber o Direito como uma ciência isolada das demais. Assim, o presente trabalho abordará
uma análise interdisciplinar entre direito e literatura, fundamentada na investigação das
influências e possibilidades dos aplicadores do Direito dentro do universo literário para
a interpretação da ordem jurídica, de modo crítico e humanizado, partindo da análise da
obra Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, que transcendem as páginas da ficção,
gerando a possibilidade de correlacionar os limites da manipulação genética e da clonagem humana no universo real, tendo como aporte teórico os estudos do biodireito e da
bioética. A pesquisa é básica, o método é o dedutivo e as técnicas de coleta de dados
são bibliográfica e via internet. Essa pesquisa poderá trazer subsídios que fomentem os
saberes jurídicos, contribuindo para o seu aperfeiçoamento crítico e humanizado.
A TORAH E O TALMUD COMO BASES PARA O DIREITOS DOS HEBREUS
ISABELLA MARIANA DOS SANTOS METHÓDIO, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVAO

Com um passado datado de aproximadamente 2000 a.C, os hebreus habitaram
inicialmente a Mesopotâmia e, após algumas migrações, estabeleceram-se no Egito onde
passaram a ser escravizados e perseguidos pelos egípcios. Após quase quatro séculos de
escravidão acontece o Êxodo e, sob a liderança de Moisés, conseguem sua liberdade. O
sistema de justiça dos hebreus é complexo e seu direito tem base na religião, suas normas
estão presentes na Torah (Pentateuco) que é composta por cinco livros: Gêneses, Êxodo,
Levítico, Números e Deuteronômio. A Torah foi escrita por Moisés e essa é a única fonte
de seu direito, mas além das leis impostas pelo Pentateuco, várias normas morais e costumes eram transmitidos oralmente, gerando o Talmud. Por sua vez, o Talmud é a junção
de toda a tradição oral passada de geração em geração, sua estrutura é dividida em seis
Ordens que se subdividem em tratados que são subdivididos em capítulos.
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O TRÁFICO DE MULHERES: UMA CRÍTICA A PARTIR DO PRINCÍPIO
DA DIGNIDADE HUMANA
GABRIELA MIGUEL SANTANA, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

O tráfico de mulheres, uma das formas de tráfico de pessoas, é uma das formas
ilegais mais lucrativas no mercado mundial, o qual vai contra a dignidade da pessoa humana, tratando-se pois de uma escravidão moderna, que tem como principal finalidade
o tráfico de órgãos e a prostituição. Sendo consequência da vulnerabilidade econômica
e social que faz com que haja a inserção das mulheres nesse tipo de situação, pois se
sujeitam à essa condição de vida degradante e danosa para que possam sobreviver, esta
questão é tratada basicamente como um problema moral da atual sociedade. Através de
método dedutivo, o intuito é mostrar que os direitos humanos tratado na legislação tem
que ser efetivado na realidade social.
A INTERVENÇÃO DO ESTADO EM PROL A DIGNIDADE DAS CRIANÇAS
NICOLE KAOANE TAVARES JUDICE, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

Segundo o que está disposto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA) é dever da família, da sociedade e também do Estado zelar pelos direitos das crianças. Além de garantir a proteção integral do menor, cabe ao Estado
intervir para que este possua condições dignas de existência e contribuintes para o seu
desenvolvimento. Sob a óptica do Art. 227, § 4°, a lei deve punir rigorosamente a violência,
o abuso e a exploração sexual da criança e do adolescente. Apesar da responsabilidade
de aplicação desta lei ser do Estado, este não tem realizado uma intervenção efetiva para
garantir um ideal de dignidade às crianças e adolescentes dependente de sua proteção.
A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA SOCIEDADE I: QUESTÕES JURÍDICAS
E SOCIOCULTURAIS
AMANDA DOS SANTOS ALONSO, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

Trata-se de um tema atual, haja vista a grave violação dos direitos humanos
e o aumento significativo de casos de violência contra a mulher. A vida é condição de
existência que cada ser humano necessita e a dignidade é intangível à ela. Nesse viés,
o presente trabalho demonstrará que não se pode colocar limites as mulheres em decorrência de sua condição de ser mulher. O direito à vida não abrange toda e qualquer forma
de existência, mas sim, o da existência de forma digna, sem nenhum tipo de violência. O
titular da dignidade são todas as pessoas, sem preconceito, como o de sexo, conforme
determinam os artigos 3º e 5º da Constituição Federal. Neste cenário, demonstraremos a
origem, os conceitos e as formas de violência contra a mulher, às questões socioculturais
que as envolvem, os motivos que fundamentam, suas consequências e os instrumentos
políticos, jurídicos e culturais usados para mudança deste quadro ,através de levantamento bibliográfico, com método hipotético dedutivo e análise de casos concretos.
LIMITES AO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO (HATE SPEECH)
DENIS WILSON M. MADUREIRA, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

Disposto como Direito Fundamental no artigo 5º inciso IX da Constituição Federal do Brasil a Liberdade de Expressão, é um dos direitos mais respeitados em nosso
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ordenamento jurídico, porém por diversas vezes ocorre o uso exacerbado deste direito,
onde a pessoa ao se expressar, se esquece ou não se importa com outros Direitos tão
quão fundamentais como a dignidade da pessoa humana, a honra, a liberdade de crença.
Quando ocorrem tais exageros, a bela liberdade de expressão passa a ser Hate Speech
que traduzido para o Português significa o discurso de ódio. Entende-se como Discurso de
Ódio a manifestação de pensamentos de forma ilimitada independente se isso vai causar
danos morais, pessoais, psicológicos ou de qualquer outra espécie a alguém. Se faz necessário entender que não existe Supremacia de Direitos Fundamentais e que um direito
termina onde se inicia o outro, ou seja não há porque defender a liberdade de expressão
se ela está atingindo a liberdade de crença.
ÉTICA, SOLIDARIEDADE E POLÍTICA
AMERITA DE LAZARA MENEGUCCI GERONIMO, VIVIANNE RIGOLDI

Por meio de pesquisa bibliográfica e legislativa, este trabalho objetiva alcançar
meios de solução e erradicação da corrupção tendo como ponto de partida a urgência de
uma educação para a cidadania. O Estado de Direito é fundado pelo Estado e sociedade.
Entre eles estão a ética e a solidariedade, indispensáveis para a efetivação da liberdade
e dos direitos fundamentais dos cidadãos. Sem elas, é improvável a obtenção dos resultados sociais, políticos e econômicos de uma nação, já que a corrupção, que perverte a
finalidade da res pública e desvia recursos públicos em prol de uma minoria, advém da
falta de ética, compromisso e responsabilidade. Somente através da educação cívica é
que a corrupção pode ser combatida. A participação do povo na vida política e pública
só será ativa quando a educação for voltada para a cidadania. A verdade, solidariedade,
consenso, participação e integração são imprescindíveis para que a sociedade seja mais
justa, objetivando a paz e a integridade social.
AS RELAÇÕES DE PODER: FORMA JURÍDICA COMO FOMENTO
AO ESTADO DE EXCEÇÃO
AMANDA CAROLINE DE A. MENDES SOARES, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

A presente pesquisa tem como escopo a análise do poder estatal e como isso forma
sujeitos de Direito, passíveis de coerção estatal no corpo social, pretende, portanto, analisar
a soberania que confere ao Estado suposta legitimidade para exercer da maneira que lhe
convém o direito estatal de relegação e controle de massas e sua consequência no Estado de
Direito, bem como análise da configuração do Estado de Exceção que se dá por intermédio
da forma jurídica. Nesse viés, pretende-se conceituar o Estado como meio de exercício de
controle, de domesticação do indivíduo, de adequação à forma jurídica, ou seja de adequação ao próprio Direito enquanto elemento normalizador. Ademais, pretende-se demonstrar
que o Estado de Exceção não é somente uma ideologia de poder, mas sim um paradigma
de exercício deste, concebido pela racionalidade e pela forma jurídica, tornado politicamente
dominante entre as formas do exercício do poder e concomitantemente da política.
A PROTEÇÃO DA MULHER E O PAPEL DO DIREITO DO TRABALHO
TAIS DE SOUZA MANOEL, ANDREA ANTICO SOARES

A presente pesquisa versa sobre a proteção da mulher na atividade laboral.
Questionamos a igualdade de gênero dentro dos ambientes de trabalho posto que, a do-
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minação masculina nas atividades de produção sempre constituíram grandes barreiras
para os direitos femininos. Destarte, analisaremos se as condições as quais as mulheres
estão subordinadas dentro das atividades produtivas estão consoantes ao estabelecidos
na legislação trabalhistas e não constituem óbice aos princípios constitucionalmente tutelados. O objetivo da pesquisa é estudar o direito e a proteção da mulher dentro das
atividades produtivas, com olhar especial à autonomia, à integridade psicológica e sexual
e o respeito à dignidade humana. O trabalho é orientado para uma análise bibliográfica
e jurisprudencial que afetam questões fundamentais na vida das mulheres na atividade
laboral. Por fim, reconhecemos ser dever do Estado assegurar a mulher a igualdade e o
respeito de gênero dentro das atividades produtivas.
A IMPORTÂNCIA DA RESOCIALIZAÇÃO PARA A SOCIEDADE
MARCELA CANDIDO GOMES, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

Um dos papéis principais da pena privativa de liberdade é a recolocação do indivíduo em sociedade. A função das instituições penitenciárias seria a de ressocializar o indivíduo que cometeu um delito para que ele possa voltar ao convívio social, diminuindo assim
a criminalidade, porém a sua ineficácia se dá através de estatísticas, as quais mostram que
80% dos indivíduos submetidos a este tipo de punição voltam a cometer crimes, enquanto
é baixíssima a reincidência para os casos de pena alternativa. A pena privativa de liberdade
deveria ser usada em última instância, nos casos em que o indivíduo não possa viver em
sociedade e não como uma solução para todos os casos, visto que ela piora o problema
ao invés de fazer parte da solução. Não ocorrendo a ressocialização ou recuperação do
indivíduo e com todos os danos psicológicos causados pela vida sub-humana que o sistema
carcerário oferece, ele será um criminoso pior do que era antes da condenação.
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E AS PRISÕES CAUTELARES
CAMILA GIMENEZ MUNHOZ SILVA, JAIRO JOSÉ GENOVA

Este estudo demonstrará a legalidade e eficiência das prisões cautelares, no tocante à garantia de resultados úteis ao processo penal, ainda que em confronto com o
artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal, cuja previsão é a consideração de culpa do
acusado, após trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ocorre que, a prisão
cautelar afasta a inconstitucionalidade à medida que sua única finalidade é, de maneira geral, impedir a realização de atos por parte do investigado, que possam acarretar no prejuízo
da justiça no processo. Contrário à previsão constitucional, que garante uma condenação
definitiva do suspeito, e não apenas a uma única fase processual, como as cautelares. As
prisões cautelares não ofendem o princípio da presunção da inocência, pois existem pressupostos e fundamentos que embasam essas medidas. Até porque deixando de fazê-las, o
Estado perderia seu poder de repressão em face aos crimes, de todos os tipos.
EMPREGABILIDADE FORMAL DE TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO BRASIL
DIEGO VINICIUS LIMA, ANDREA ANTICO SOARES

A pesquisa visa propor o debate sobre o déficit de transgêneros no mercado de
trabalho brasileiro, apontando sua possível causa. Para tanto, busca-se resgatar aspectos
constitucionais, de tratados e convenções internacionais e da Consolidação das Leis do
Trabalho pertinentes ao tema quanto a não discriminação, tendo a Dignidade Humana
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como princípio norteador. Espera-se responder ao questionamento utilizando-se analogicamente o artigo nº 93 da Lei 8.213/91 (Lei de Cotas para Deficientes e Pessoas com Deficiência) como fator inclusivo e a possibilidade da criação de um sistema semelhante para
transgêneros, partindo da análise do que se tem feito nas esferas pública e privada até o
presente e sua ineficácia. Assim, para a sua realização, explora-se a pesquisa doutrinária,
legislativa e documental, valendo-se do método hipotético-dedutivo.
A CONSTITUIÇÃO DO PENSAMENTO DA CRIMINOLOGIA CRÍTICA
PHELIPE RIBEIRO DA SILVA, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

Criminologia é a ciência empírica que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o
controle social, que pode ser informal (família, escola, amigos) ou formal (representações
do Estado como a Polícia). Sua finalidade é a prevenção, ressarcimento da vítima e ressocialização do criminoso. Há várias escolas criminológicas; uma delas é Positivista que
explica ser patológica a delinquência; porém, esta perde sua validade, na década de 60,
quando novos comportamentos desviantes surgem, como pacifistas, hippies e viciados;
consequentemente, nasce um pensamento Marxista que logo depois, atrelando-se a tese
do Etiquetamento, concebe a Criminologia Crítica, demonstrando assim que a conduta
desviada é resultado do sistema de produção e a luta de classes bem como provém de
processo definitório guiado pelo capitalista que descrimina geralmente pobres e negros,
isto é, “indesejados socialmente”, perseguidos constantemente.
OS LIMITES DA RESPONZABILIZAÇÃO SOCIETÁRIA NO ÂMBITO DA FALÊNCIA
NATHÁLIA FREIRE ARTEN MIGUEL, ADRIANO OLIVEIRA MARTINS

O presente projeto de iniciação científica tem como objetivo principal o estudo
da responsabilidade falimentar dos sócios na sociedade limitada, visando à indicação do
sócio-administrador na possível decretação da falência. Para tanto, é realizada uma pesquisa histórico bibliográfica sendo ela agasalhada pelo método indutivo, sobre o direito
falimentar desde os primórdios até chegar ao direito falimentar atual e brasileiro. Assim,
o projeto versará sobre as diversas formas de constituir uma empresa e a responsabilização dos sócios no procedimento e encerramento falimentar, no intuito de a imputação
ser direcionada a quem de dever for; sem que haja equívoco quanto à responsabilização.
Pretende-se alcançar o resultado da pacificação no encerramento da empresa em crise,
visando sempre conservação dos princípios norteadores da empresa ativa.
A INCOMUNICABILIDADE ENTRE O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E
O ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUAS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS
NOS INSTRUMENTOS DE INTERDIÇÃO E DE CURATELA
LAÍS ALESSANDRA CAPELAZZO OHASHI, CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO

O Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou a teoria das incapacidades com a finalidade de assegurar e promover às pessoas com deficiência, em igualdade de condições
com as demais pessoas, o exercício de seus direitos fundamentais, visando sua inclusão
social e cidadania. Todavia, posteriormente, em 2016, entrou em vigor o novo Código de
Processo Civil, que não destinou o tratamento diferenciado a esses indivíduos na regulamentação dos institutos da interdição e da curatela, nos termos que o estatuto confere. O
objetivo geral do estudo é analisar como esse atropelamento legislativo pode ser soluciona-
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do pelo Judiciário para garantir a pessoa com deficiência autonomia e inclusão social, mas
também conferir proteção aos seus direitos, tendo em vista a necessidade de um tratamento especial e diferenciado em razão de sua vulnerabilidade. Foram realizados estudos de
legislação, doutrina e artigos científicos. O método utilizado foi o hipotético-dedutivo.
A VULNERABILIDADE DOS ADOLESCENTES QUANDO O ASSUNTO É RELAÇÃO
SEXUAL E A PREVISÃO DO CÓDIGO PENAL SOBRE O ASSUNTO
CARLA LABELLE MATIAS CARNEZI, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

O tema abordado é “A vulnerabilidade dos adolescentes quando o assunto é relação sexual e a previsão do Código Penal sobre o assunto”. As informações foram baseadas em artigos anteriores e em decisões proferidas pelos tribunais. Buscou-se entender a
liberdade do jovem sobre seu corpo e suas escolhas, além da proteção legal oferecida pelo
Código Penal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente acerca do estupro de vulnerável.
No desenvolvimento explorou-se a relação entre o acesso da internet pelos jovens com
as atuais formas de relacionamentos, o diálogo entre pais e filhos, além da confiança em
profissionais da saúde e os índices de uniões estáveis precoces. Observou-se os diferentes
comportamentos em escolas públicas e privadas, em especial das garotas, quais são suas
expectativas sobre a vida adulta. O intuito é aproximar a lei com a vida dos jovens.
A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO TRIBUNAL DO JÚRI
VITOR IAGO ALMEIDA ANSANELI, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVAO

O Tribunal do Júri é o competente para julgar os praticantes de crimes dolosos contra a vida. Portanto, ele é composto por pessoas da sociedade, que assistem reportagens e
exageros da parte da mídia a respeito do crime que irão julgar. Assim, o réu, muitas vezes,
chega ao tribunal já condenado. Os jurados são pessoas que não conhecem o sistema penal brasileiro. O maior fator que influência no julgamento é a mídia; ela acaba, muitas vezes,
condenando o réu antes do tribunal, transmitindo de forma costumeira ideias erradas sobre
o caso, aumentando a gravidade do fato nos noticiários, jornais e programas sensacionalistas, com a intenção de “pintar” mais gravemente o caso, passando todos um olhar exagerado, incutindo o terror à população e a necessidade de fazer justiça. Essa questão interfere
no princípio da presunção de inocência. Todos são inocentes até o trânsito em julgado da
decisão condenatória, conforme a garantia constitucional prevista no art. 5°, inc. LVII, CF.
AS ALTERAÇÕES COM O ESTATUTO DO DEFICIENTE - LEI 13.146/2015
LAURA CAROLINE Q. DINIZ RAMIRES, TEOFILO MARCELO DE AREA LEAO JUNIOR

O Estatuto do Deficiente lei 13.146 de julho de 2015, trouxe uma verdadeira reconstrução jurídica para essas pessoas. Considera-se pessoa com deficiência aquela que
tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, sensorial ou intelectual. O Estatuto retira-os da condição de incapaz e considera-os legalmente capaz ao homenagear
o princípio da dignidade da pessoa humana e consagrar a igualdade e exercício de direitos
e liberdades fundamentais em relação as demais pessoas. A curatela, que antes os portadores eram submetidos, agora somente será requerida em caráter excepcional, apenas
nos aspectos patrimoniais e negociais, com a finalidade de conservar a autonomia deles
a respeito do seu próprio corpo, saúde e matrimônio. Agora a prescrição e decadência
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correm contra os deficientes, bem como não prevalece mais a regra da subsidiariedade:
eles respondem diretamente pelos seus bens. Tais mudanças são importantes e visam
promover a autonomia individual e a liberdade dos deficientes.
DIREITO À EDUCAÇÃO E O DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR,
FISCALIZAR E GARANTIR
JOSIANE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA, RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES

O direito à educação é uma questão amplamente discutida no Brasil, pois, embora seja um direito assegurado por lei, carece de concretização entre o direito real e sua
implantação. Esta dificuldade pode ser apontada como um dos entraves à eficácia educação no Brasil. Observemos que a Constituição garante o direito à educação a todos, sem
qualquer tipo de discriminação, e estabelece que é responsabilidade do Estado garanti-lo.
Além de estar previsto no art. 6º, há um capítulo na Constituição que trata exclusivamente
sobre o assunto, art. 205 e seguintes. Logo, se a educação tem amparo legal e o Estado
é quem tem o dever de assegurar, fiscalizar esse direito e garantir que seja realizado com
qualidade, resta nos como dever de cidadãos, lutar por esse direito que tanto faz diferença
a sociedade. Importantes autores, já destacaram que o homem pode e deve ser educado
e, é resultado do que educação faz dele. As pesquisas serão realizadas por meio de pesquisa qualitativa e explicativa.
PORTE VELADO DE ARMA PARA ADVOGADOS COMO DEFESA PESSOAL
ANDRÉ LUCAS FONTANA, LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

Atualmente é necessário empoderar advogados a terem o porte de armas de
fogo para sua defesa pessoal, pois a advocacia, hoje, apresenta risco iminente ao profissional. Há a necessidade de equiparação do advogado em relação a outros operadores
do direito, como membros do Ministério Público e Magistrados. Em relação a tipificação
do porte, para advogado em exercício, o mais adequado é o porte velado, que consiste
em portar no dia-a-dia, mas escondido em meio a vestimentas e coldre especifico para o
tipo de pistola ou revolver. Sendo assim, a Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou para advogados no projeto de
Lei 704/15, que por consequência modifica o Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), que
introduz o porte de armas como um mecanismo de defesa pessoal, em decorrência de
exercício da profissão. Desta maneira, é importante ressaltar que é exigido o treinamento
profissional, exames psicológicos requeridos e fornecidos pela Policia Federal, para que o
advogado porte legalmente.
O DIREITO FUNDAMENTAL DOS INDIVÍDUOS TRANSEXUAIS A CRIAÇÃO DA SUA
IDENTIDADE SEXUAL
IAGO GONÇALVES FERREIRA, MELISSA CABRINI MORGATO

A pesquisa versa sobre o direito dos indivíduos transexuais na criação da sua
identidade sexual. Questionamos a classificação de gênero com base no sexo anatômico,
uma vez que o sexo psicológico é requisito fundamental para definir a identidade de gênero. Analisaremos se os requisitos para a cirurgia de transgenitalização, estabelecidos pelo
Conselho Federal de Medicina são capazes de apontar diagnóstico seguro de transexu-
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alidade e minimizar o sofrimento dos transexuais. O objetivo da pesquisa é estudar, sob
uma perspectiva interdisciplinar, o direito a autonomia na determinação do estado sexual.
A pesquisa é orientada para uma análise bibliográfica e jurisprudencial. Por fim, o trabalho
visa apresentar argumentos para reforçar os direitos dos transexuais pois, decorre da Carta Magna e é dever do Estado assegurar o direito à autodeterminação, à integridade física
e psíquica, e a livre expressão da identidade sexual, direitos indispensáveis a felicidade e
ao respeito à dignidade humana.
TRIBUTAÇÃO EMPRESARIAL E ISENÇÃO RELIGIOSA
MATHEUS HENRIQUE MILARÉ DA ANUNCIAÇÃO, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

O Censo das Empresas e Entidades Públicas e Privadas Brasileiras, levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário aponta que uma em cada
quatro empresas brasileiras ""morre"" antes de completar dois anos de atividades; muitas
delas, sufocadas pela complexidade do sistema de cobrança de impostos no país. Por outro
lado, existe uma isenção tributária por parte dos “templos religiosos”. Este trabalho pretende
apresentar um estudo sobre a dificuldade tributária de um pequeno e micro empreendedor
no país, contrastada com a facilidade de se abrir uma igreja. Faz-se necessário um novo
planejamento com relação à carga tributária de ambas as entidades para se estabelecer
um maior equilíbrio e incentivo para os empreendedores. A Pesquisa é Básica, o Método de
Pesquisa é o Dedutivo e as Técnicas de Coleta de Dados são: bibliográfica via internet.
OS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM RAZÃO AOS CRIMES DE ÓDIO
DENTRO DA INTERNET
YURI SAAD MESQUITA SERVA CORAINI, JOSE EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

As mídias sociais tornam-se meio frequente de ideias e posicionamentos ideológicos. Com isso os usuários tem celebrado a liberdade de expressão em seu sentido
mais amplo, já que todas as manifestações são publicadas e visíveis aos outros. Entre
os usuários existe um desprendimento com as consequências de suas publicações e o
número de manifestações de ódio cresceu de maneira alarmante. A falsa sensação de
ausência de punibilidade é uma hipótese para que os limites da liberdade de expressão
sejam desrespeitados, importante lembrar que a conduta ilícita é passível de punição, mas
existe uma crença de que os usuários são anônimos. A lei Nº12.965/14, conhecida como
"Marco Civil", regulamenta direito e deveres dentro do meio virtual. Por estudos de caso e
comparação de dados a presente pesquisa busca compreender o crescimento das condutas de ódio dentro da internet em razão da liberdade de expressão e suas consequências
jurídicas e nas relações fora da internet.
RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL DAS EMPRESAS
VALMIR GUSTAVO ROSSI CICOTOSTE, ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS

No Brasil e no mundo, as empresas de grande a pequeno porte, são responsáveis pela economia da cidade em que está localizada, pois a mesma gera emprego e
consequente um consumo e sendo assim mais tributos para a cidade e para o Estado.
Mas, no entanto, não devendo só visar o enriquecimento, deve-se pensar na função so-
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cial e também na preservação do meio ambiente. O objetivo da pesquisa inclina-se em
mostrar que a empresa deve estar ligada ao desenvolvimento sustentável, cumprir com o
seu papel social e também ambiental, ou seja, pensar na dignidade da pessoa humana e
no meio ambiente em que a mesma vive. Produzir e lucrar de forma sustentável, agregar
valores humanos, assim como a Constituição de 1988 condicionou à atividade econômica
empresarial a preservação ambiental, e aos direitos e garantias fundamentais dos seres
humanos. A pesquisa visa que o direito interfere de forma intensa no desempenho econômico do país e também na proteção ao meio ambiente.
A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO PENAL, A MOROSIDADE DA
JUSTIÇA NACIONAL E A DIGNIDADE HUMANA
BEATRIZ CRISTINA SIMOES PESSOA, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

O presente trabalho visa tratar da duração razoável do processo penal, a morosidade da justiça nacional e a dignidade humana. Com isso, pretende-se analisar o atual sistema
judiciário penal brasileiro e desenvolver possíveis soluções para morosidade deste. Para
realização desta, far-se-á uso do método hipotético-dedutivo. Quanto aos procedimentos
técnicos, a pesquisa pode ser classificada como bibliográfica e explicativa. A princípio, a
pesquisa se desenvolverá com a identificação e seleção das fontes bibliográficas que serão
utilizadas, como estudos jurídicos existentes e jurisprudência relevante. Primeiro serão apresentados, os dados bibliográficos relativos ao objeto de estudo e problema proposto; após,
serão identificados os fatores que determinam ou contribuem para a lentidão do sistema
judiciário penal brasileiro. Com essas informações, será feita uma análise comparativa dos
resultados alcançados, a fim de chegar as possíveis soluções para o problema proposto.
EUGENIA: PARÂMETROS E LIMITES EM FACE DA DIGNIDADE HUMANA
ISABELA RODRIGUES MARÓSTEGA, MELISSA CABRINI MORGATO

O presente trabalho visa expor o tema Eugenia, termo criado por Francis Galton,
cujo significado é ‘’bem nascido’’. Neste sentido, podemos classificar a Eugenia em: eugenia positiva e eugenia negativa. A primeira visa modificação das funções somáticas do ser
humano, aperfeiçoando as características do indivíduo. Em oposição a primeira, a eugenia
negativa se preocupa em diagnosticar, em prevenir e até curar as enfermidades ou malformações de origem genética, proporcionando uma melhor qualidade de vida. Por fim, o
método utilizado é o hipotético-dedutivo, buscou-se por meio de uma pesquisa bibliográfica encontrar respostas para o avanço da ciência biotecnológica, bem como apresentar
argumentos capazes de permitir a evolução de tal ciência sem desrespeitar a dignidade
humana, uma vez que eliminar os genes responsáveis por doenças hereditárias graves,
que não poderiam ser suportadas pela própria pessoa, conforme ressalta Habermas, pode
trazer benefícios a humanidade.
O DIREITO COMO GESTOR GOVERNAMENTAL: CONCEPÇÕES DE
NORBERTO BOBBIO
FERNANDA MENDES SALES ALVES, RICARDO PINHA ALONSO

O presente estudo abordou a perspectiva funcionalista do direito na concepção
de Norberto Bobbio. A pesquisa analisou a função promocional do direito, destacada na
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obra “Da Estrutura à Função: novos estudos da teoria do direito”, demonstrando que a função do direito vai além da aplicação de sanções punitivas. Examinou a teoria funcionalista
de Bobbio e a teoria estruturalista de Kelsen, distinguindo-a do ordenamento jurídico com
função protetiva-repressiva do direito para um comando jurídico utilitarista-funcionalista
direito. As normas de organização – aquelas com as quais o Estado regula sua própria
atividade assistencial, fiscalizadora e produtora, confere às sanções positivas outro enfoque: alcançar um comportamento humano considerado desejável, pouco importando se
a sanção é positiva ou negativa. O direito contemporâneo tornou-se um instrumento de
gestão governamental de normas voltadas à promoção do bem comum a contribuir para a
construção de uma sociedade mais solidária
O DANO ACIDENTÁRIO E A RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR ANTE O
ATUAL CENÁRIO JURISPRUDENCIAL BRASILEIRO
TAINARA COLOMBO SIMÃO DA SILVA, MARÍLIA VERONICA MIGUEL

A presente composição tem por enfoque a análise dos danos decorrentes do
infortúnio laboral, buscando-se a implementação das teorias da responsabilidade civil ao
empregador ante as transformações legislativas e da jurisprudência na perspectiva nacional hodierna. Para tanto, utiliza-se da metodologia hipotético-dedutiva e da dialética, além
dos procedimentos de origem técnica como meios bibliográficos, doutrinários e jurisprudenciais. Num primeiro momento, transferem-se ao enredo os princípios rudimentares à
temática laboral e as variantes legais do acidente de trabalho. Em seguida, avocam-se as
espécies de responsabilidade civil aplicáveis ao empregador, passando-se ao exame da
natureza do dano como pressuposto para a reparação civil, com declínio às classificações
das lesões experimentadas quando do evento danoso e o prazo prescricional. Ao final,
convencionam-se as formas de indenizações correspondentes ao dano acidentário, principais objetos de estudo do presente trabalho.
ÉTICA NO CDC E A PUBLICIDADE ENGANOSA/ABUSIVA
MICHELE MARTINS BARBOSA, DANIELA FERREIRA DIAS BATISTA

A publicidade é de extrema importância para oferecer e anunciar produtos ou
serviços. Esta, por sua vez, deve estar atrelada a ética de modo a não trazer mentiras,
omissões ou abusividades, confundindo ou prejudicando a parte vulnerável, ou seja, o
consumidor. O CDC veda expressamente a publicidade enganosa e abusiva, sendo a
primeira aquela que por ação ou omissão induza o consumidor a erro em relação a qualidade, características, preços, fazendo-o acreditar em algo que não corresponde ao que
realmente foi oferecido. Já a publicidade abusiva se caracteriza quando houver discriminação, violência, exploração de medo ou superstição, aproveitamento da falta de julgamento
e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, induzir o consumidor de maneira
a prejudicar à sua saúde e à segurança. O objetivo dessa pesquisa é refletir sobre a necessidade da conduta ética nas campanhas publicitárias, protegendo os consumidores,
não prejudicando seus valores pessoais e comportamentos.
AQUISIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO BRASIL
VICTORIA FERNANDA DOS SANTOS ORTERGA, ALINE STORER

A pesquisa em questão tem o objetivo de analisar o início da personalidade jurídica no Brasil. A partir da análise do Artigo 2 do Código Civil, que dispõem que o ordena-
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mento atribui personalidade jurídica a partir do nascimento com vida, a doutrina apresenta
três teorias que tentam explicar o momento em que o indivíduo adquire a personalidade
jurídica, e portanto, torna-se sujeito de direito a saber: Teoria Natalista, Teoria Concepcionista e a Teoria da Personalidade Condiciona. Como desenvolvimento da pesquisa e a
análise do conteúdo teórico que fundamenta cada teoria com o escopo de se verificar qual
teoria foi aceita pelo Código Civil sobre o tema em questão.
CRIMES CONTRA A PRIVACIDADE NA INTERNET
THAINAN CARLOS DE OLIVEIRA, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

O objetivo do presente artigo científico é o estudo de alguns casos referentes à
violação de privacidade através da Internet, notadamente os casos que repercutiram na
mídia nacional, acontecimentos estes que invocaram o Estado á legislar e implementar
sanções para quem cometesse tal delito. É notável o avanço da tecnologia, principalmente
os equipamentos eletrônicos que possuem acesso à Internet, e por causa da facilidade
encontrada pela falta de legislação específica acerca desse “mundo virtual”, muitos criminosos se aproveitam da falta de regulamentação específica e também do anonimato,
para cometer seus delitos que expõe a privacidade das pessoas na Rede Mundial de Internet. Através de conceitos, análises de casos e histórico das leis e dos seus respectivos
projetos, este artigo mostrará a alta incidência desses casos e de qual forma o legislador
brasileiro pode coibir a prática desse delito.
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 de diversas formas
de privação e restrição de seus direitos fundamentais. A escravidão durou muitos anos, e
o Brasil foi o último a aboli-la, em 1888. Mas, a abolição não foi capaz de reparar e superar
as ofensas que a dignidade da população negra sofreu. A discriminação e o preconceito
permaneceram. Pesquisas comprovam que a situação econômica do negro é inferior à
dos brancos e estudos do IBGE, apontam que 5% dos negros chegam ao ensino superior
contra 17% dos brancos.Com isso e com medida de inclusão, foram criadas as Ações
Afirmativas, cujo objetivo é estabelecer porcentagem de vagas em Universidades Públicas
para negros. Críticos sustentam que as cotas raciais são inconstitucionais, já que as ações
afirmativas deveriam basear-se nas classes sociais e não em raças. O objetivo dessa pesquisa é investigar os prós e contras das cotas raciais, bem como a decisão do STF que
julgou as cotas constitucionais. Seguirá o método hipotético dedutivo.
ANÁLISE DO DIREITO À INFORMAÇÃO SOBRE OS ALIMENTOS TRAGÊNICOS, NO
ÂMBITO DO BIDIREITO
AMANDA PEREIRA CANEVAZZI, JOSE EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

Com o aumento da população, a demanda por alimentos cresce e o alto investimento nas novas pesquisas e descobertas, sem a preocupação com a garantia da segurança dos consumidores, geram desconfiança em relação aos riscos à saúde, principalmente quando se trata da polêmica sobre a manipulação genética dos alimentos.
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A Bioética sugere a preservação da dignidade humana de acordo com princípios que
norteiam condutas éticas em relação à vida, positivando normas que se relacionam com
o direito, resultando no Biodireito. Os alimentos transgênicos surgiram no mercado como
uma promessa para o combate à fome e são formados por organismos geneticamente
modificados, criados em laboratório por meio de técnicas de engenharia genética, cujo
material genético foi manipulado, a fim de favorecer um atributo específico. Vale discutir
os pontos importantes, no âmbito do Biodireito, que cercam esse tipo de alimento no país,
desde seu consumo até sua comercialização, garantindo o direito à informação.
A RESPONSABILIDADE DO ESTADO BRASILEIRO PELAS VIOLAÇÕES DE
DIREITOS HUMANOS: UMA ANÁLISE DO SISTEMA INTERAMERICANO
ALINE ALBIERI FRANCISCO, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

Este trabalho tem por objetivo verificar a responsabilização do Estado frente a
alguns compromissos assumidos internacionalmente pelo Brasil e relacionada aos casos
de violação dos direitos humanos ocorridos dentro do território nacional brasileiro. Dessa
forma, serão analisados alguns tratados internacionais os quais criaram direitos e obrigações para o Estado brasileiro, mais especificamente o Pacto de San Jose da Costa Rica
e suas colocações sobre a Corte e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O
estudo se desenvolverá através da análise bibliográfica e tem sua importância uma vez que
as decisões já proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos reconheceram a
responsabilidade do Estado brasileiro como no caso Ximenes Lopes, o caso Escher, ainda,
do Sétimo Garibaldi e da Guerrilha do Araguaia, dessa forma, o tema é pertinente para a
garantia, promoção e proteção dos Direitos Humanos em âmbito nacional e internacional.
A RESPONSABILIDADE PENAL DO PSICOPATA
LARA BIANCA STEFANO, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

A psicopatia tornou-se um desafio para o Direito e um temor para a sociedade
que desconhece como identificar a personalidade dissocial. Sua principal característica
está na ausência da culpa e do remorso quando da prática criminosa, predominando o
sentimento de prazer ao causar sofrimento à vítima. O atual cenário é de uma sociedade
desprotegida e um Direito despreparado quanto à devida punição do psicopata. Sob esta
perspectiva, o presente trabalho, à luz do direito penal, tem por objetivo estudar maneiras
de viabilizar maior proteção à sociedade, levando em consideração que a mesma não
deve viver a mercê da periculosidade destes indivíduos. Será abordada, essencialmente,
a responsabilidade penal do psicopata, questionando :imputável (tendo consciência dos
seus atos) ou semi-imputável (capacidade diminuída, podendo reduzir a pena ou aplicar
medida de segurança)?.A metodologia a ser utilizada será o método hipotético-dedutivo,
com abordagem qualitativa e objetivos exploratórios textuais
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL E
OS SEUS REFLEXOS PARA CONSTRUÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL
DOS DIREITOS HUMANOS
MARIANA SAROA DE SOUZA, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

Hodiernamente é perspicaz a crescente preocupação no palco global, no sentido
da paz e segurança e a promoção dos Direitos Humanos, sendo necessário que a comu-
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nidade internacional exerça maiores responsabilidades na promoção da paz e segurança
global. Isto ocorre, em razão do histórico marcado por inúmeras atrocidades, de crimes
graves que representam ameaça à paz, à segurança e, que macularam a dignidade humana. Desde a época das primeiras guerras, precursoras dos primordiais atentados à dignidade da pessoa humana, iniciou-se a intenção mundial da instauração de uma Justiça
Penal Internacional efetiva. O Tribunal Penal Internacional nasce desta percepção, tendo
como escopo resguardar os direitos humanos e promover a segurança e paz internacional, visando contribuir para reprimir os crimes internacionais e assegurar a garantia dos
direitos humanos a todos. Este trabalho utilizará o método hipotético-dedutivo a fim de
estudar o TPI e seus reflexos para construção dos Direitos Humanos.
ASPECTOS POLÊMICOS DO ICMS NO E-COMMERCE A LUS DA JUSTIÇA TRIBUTÁRIA
LETÍCIA ROBERTA DA SILVA, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

Com o aumento da informatização em nosso país, houve também o desenvolvimento 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, estão chegando no judiciário. Assim, este
trabalho tem como objetivo identificar os aspectos polêmicos que emergem na seara tributária, relacionado ao comércio eletrônico. Para melhor delineamento do objeto, o principal
tributo nessa assertiva é o ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação
de Serviço), pelo que se analisará questões como responsabilidade ativa, passiva, dentre
outros enfrentamentos. Espera-se, ao final, com base em pesquisa bibliográfica, apontar
um norte para concretização da Justiça Tributária e Distributiva, bem como para aplicação
dos princípios da capacidade contributiva.
A TRANSDISCIPLINARIDADE DA BIOÉTICA
ALESSANDRO GALLETTI, RICARDO PINHA ALONSO

O modelo bioético supera a bioética de fronteira, zelando-se pela bioética do cotidiano, assumindo o desafio ecológico que levam a algumas reflexões da ética do humano
face à natureza, a consciência do homem e sua intervenção depredadora; a interação ser
humano-natureza; a inclusão de todos os seres vivos e não vivos como um todo que se
relacionam; o destaque do humano por sua capacidade de entrar na cadeia ecológica tanto numa atitude participante/humanizadora como numa atitude intervencionista/depredadora. A vida humana merece destaque numa visão aberta a todos os seres como parte de
uma rede da qual nós fazemos parte. A nova postura ética se emerge desta percepção do
universo e que se explicita em termos de corresponsabilidade a qual funda o modo próprio
de ser e de viver do ser humano, assumindo-se três princípios que norteiam a bioética,
fazer sempre o bem; preservar a autonomia do ser humano enquanto “sujeito”; garantir a
justiça de distribuição justa, equitativa e universal.
OS PRECEDENTES E O PROBLEMA DO REALISMO JURÍDICO NO NOVO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL
DANILO FERREIRA BORTOLI, MELISSA CABRINI MORGATO

O Novo Código de Processo Civil trouxe diversas inovações paradigmáticas.
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Uma delas está alocada no artigo 926, o qual estipula que a jurisprudência dos tribunais
deve ser íntegra, coerente e estável. Parte da doutrina tem interpretado isso como um
sinal de que o NCPC teria recepcionado um “sistema de precedentes” nos moldes do
common law anglo-saxão e do realismo jurídico de vertente norte-americana. Ademais,
em voto vencedor de lavra do Ministro do STF Edson Fachin (RE 655.265/DF), ficou entendido que o NCPC inaugurou uma suposta era dos precedentes. Posto isso, a presente
pesquisa pretende conhecer os limites de tal afirmação - a invasão do Direito pelo realismo
jurídico - utilizando-se do método fenomenológico-hermenêutico exercitado por Lenio Luiz
Streck. As técnicas de coleta de dados são bibliográficas e documentais. Palavras-chave:
Novo Código de Processo Civil. Precedentes. Realismo Jurídico.
FAMÍLIA HOMOAFETIVA – CONQUISTAS E DESAFIOS PARA TORNAR EFETIVO O
RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
MARCO AURÉLIO FERREIRA FREIRE FILHO, MELISSA CABRINI MORGATO

A homoafetividade, que já fez parte hábito cultural durante a Antiguidade, passou
a ser condenada como prática pecaminosa na Idade Média e, com o decorrer dos séculos, fora taxada de patologia e até mesmo considerada crime. No Brasil, não obstante a
Constituição Federal assegurar a todos os indivíduos a igualdade, dignidade e liberdade
como direitos fundamentais, o preconceito, fruto de uma mentalidade patriarcal e religiosa
cristã predominante, leva o Estado a se esvair de sua obrigação de estabelecer, por meio
de leis e políticas públicas, ações positivas que façam imperar o respeito aos diretos dos
homossexuais. As consequências dessa postura são atentados frequentes a integridade
física e moral os homoafeticos, sendo assim, necessário discutir no âmbito legislativo o
combate a homofobia. Munido do método hermenêutico, com auxílio de doutrinas, legislações e jurisprudências, pretendemos demonstrar o retrocesso que é negar às minorias a
autodeterminação, entre outros direitos.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO
FERNANDA OLIVIA GUIMARÃES TEODORO, ALINE STORER

Advogado deve agir com zelo, ética, e profissionalismo de acordo com a lei nº
8.906/94 Estatuto da Advocacia e da OAB, o profissional está lidando com direito alheio de
seus clientes e tal fato está cada vez sendo cobrada essa postura do profissional, que condiz com as premissas contidas no Estatuto. As consequências para aqueles profissionais
que não se adequam ao Estatuto, e a postura profissional ilibada, serão responsabilizados
civilmente pelos danos causados aos clientes. As espécies de responsabilidade civil são
diferenciadas objetivas da subjetiva, e a responsabilidade contratual. De início o advogado
tem por base a realização dos serviços prestados com a obrigação de realizar algo, tais
como, prazos processuais, contestações, petições, entre outros.
O MÉTODO APAC COMO ALTERNATIVA AO TRADICIONAL MODO DE
CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
MATHEUS SANCHES GARCIA, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

O estudo visou o seu objeto propriamente dito: a análise do método APAC em
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si, focando nas estruturas do funcionamento do método alternativo da pena restritiva de
liberdade. Pontos fundamentais para que a APAC obtenha o sucesso a que se destina
são justamente os pontos que encontram maior entrave na realidade brasileira. São eles:
participação da população; necessidade de prisões de pequeno porte; falta de interesse
do poder público; impossibilidade da adoção das "prisões" APAC em larga escala; questão
religiosa e a falta de engajamento do judiciário. O método de estudo foi intuitivo-dedutivo,
com notório destaque para o estudo de livros que explicassem o funcionamento da APAC
e outros que proporcionassem a percepção de como funciona a sociedade brasileira para
se verificar se seria possível a aplicação da APAC no Brasil, inclusive em larga escala.
O ERRO EM RELAÇÃO AO VÍCIO REDIBITÓRIO NO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO
ROGER HENRIQUE SILVA ZANCA, LUIS VIEIRA CARLOS JUNIOR

O vício redibitório, de acordo com o Código Civil Brasileiro, ocorre quando ao
tempo da tradição de contrato oneroso comutativo, se faz presente um defeito recôndito
em objeto cujo credor possua exata percepção, que somente venha a ser conhecido após
a entrega do bem, prejudicando de qualquer modo seu uso ou valor econômico. Difere-se
de erro quanto à qualidade essencial do objeto (error in substantia) pois nesse o defeito é
caracterizado pela equivocada percepção do bem, sendo decisiva motivação para o credor adquiri-lo. O presente trabalho, portanto, possui o objetivo de estabelecer o contraste
entre ambos os institutos que ensejam o desfazimento do negócio jurídico por meio de
estudo bibliográfico e legislativo.
GRAFOPSICOLOGIA E SUA UTILIZAÇÃO NO BRASIL
BRUNA APARECIDA BORGES, ALEXANDRE SORMANI

A Grafopsicologia é a perícia técnica da letra do indivíduo para se apurar possíveis problemas psicológicos. Em países onde é admitida, encontra-se serventia para se
apurar a autenticidade de cartas deixadas por suicidas, assassinos, etc. A perícia também
verifica os níveis psicológicos do indivíduo e aponta possíveis patologias que o acometem.
Podendo-se ainda servir como análise de veracidade quanto à matéria de fato. A técnica
não teve grande serventia no Brasil, visto que era criticada e dada como uma ciência
ineficaz. Portanto, o presente trabalho tem como principal escopo elucidar a respeito da
Grafopsicologia e a possibilidade de seu uso no Brasil, bem como trazer à discussão a
possibilidade de utilização em conflito com o princípio “nemo tenetur se detegere” (o direito
de não produzir prova contra si mesmo). Foram utilizados os métodos indutivo e hipotético-dedutivo. Para a realização do presente trabalho, utilizam-se os meios bibliográficos,
documentais e jurisprudenciais.
OS ENTRAVES NA EDUCAÇÃO JURÍDICA NO BRASIL E A FORMAÇÃO
DO BACHAREL EM DIREITO
JULIO CESAR VILLA, RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES

A pesquisa objetiva analisar e refletir sobre os principais entraves existentes na
educação jurídica no Brasil como: o Exame de Ordem; a didática utilizada no curso de Direito; o papel do docente na formação do bacharel em Direito; o discente e sua formação;
e a avaliação externa do curso de Direito. Assim, será apresentado um breve contexto
sobre a OAB e o seu papel na sociedade, discutindo sua legitimidade para opinar sobre o
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ensino jurídico, além de realizar uma conceituação referente ao Exame de Ordem e suas
consequências para a educação jurídica. Ademais, refletimos sobre o processo didático-pedagógico no curso de Direito e o perfil dos corpos docente e discente dos cursos jurídicos e, por fim, apontar o processo avaliativo aplicado pelo MEC aos cursos de Direito e
às IES no Brasil, sob o argumento de melhorar a qualidade do ensino jurídico. Para tanto,
essa pesquisa será baseada no método dedutivo, com fundamento em artigos científicos
e conteúdos normativos acerca do tema.
INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO ÂMBITO ESCOLAR
CAMILA DA SILVA FELIX, VIVIANNE RIGOLDI

A presente pesquisa tem como objetivo mostrar que embora seja a educação
um direito básico, muitas vezes não tem se concretizado, principalmente quando se trata
da educação inclusiva às pessoas com deficiência. Isto posto, busca-se uma análise principiológica, alicerçada nos princípios da dignidade da pessoa humana e no princípio da
igualdade, os quais representam expressão máxima da positivação dos direitos humanos
constituem pilar-mestra dos direitos das pessoas deficientes. A pesquisa se desenvolverá
por meio de revisão bibliográfica e legislativa. Concluindo-se com importância da participação do Estado em promover mecanismos que auxiliem o desenvolvimento de métodos para
a melhoria do ensino para pessoas com deficiência. Garantindo, assim, a efetivação dos
princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, pois somente com educação de
qualidade é possível a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres.
IDENTIFICAR E PUNIR OS PSICOPATAS SOB UM NOVO MÉTODO
NATÁLIA MURATA, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

É importante destacar sob a responsabilidade penal do psicopata já que é considerado como imputável, pois sabe discernir sobre o certo e errado, sendo totalmente
consciente de suas ações, sente prazer e nenhum sentimento de culpa ou remorso usa de
manipulação, mentiras entre outras características. Por isso identificar esse indivíduo na
sociedade requer um estudo e recursos viáveis. Uma primeira alternativa para esse problema é a utilização da Escala PCL-R, elaborada pelo Dr. Robert D. Hare, onde é possível
através de tópicos sob a vida do indivíduo, identificar uma possível psicopatia. A questão
é que o diagnóstico deve ser feito por profissionais treinados no assunto, então cabe ao
estado elaborar uma política criminal capaz de identificar o psicopata e além de tudo um
novo método de punição a ele, um transtorno de personalidade como este não deve ser
punido como os demais. Assim, a ressocialização fica distante de ser alcançada devido a
todos esses fatores que não se enquadram.
FIM DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RELIGIOSA
MATHEUS DOS SANTOS MACEDO, VIVIANNE RIGOLDI

O presente estudo, por meio de pesquisa bibliográfica e legislativa, tem como
objetivo discutir a “Imunidade Tributária Religiosa”, que, sempre esteve nas pautas de debates do ordenamento jurídico, o qual impede a aplicação de impostos por parte da União,
Estado e Município aos Templos Religiosos de qualquer culto, como prevê o Art.150, Inc
VI, B – CF. Sem instrumentos de fiscalização, esse dispositivo tem sido usado de forma
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fraudulenta por seus líderes como: desvios, e lavagem de dinheiro, driblando o IRPF,
isenção de tributação em alugueis, terrenos e automóveis (mesmo não sendo de uso da
comunidade e exclusiva de seus líderes). Diversas organizações religiosas possuem braços comerciais ligados à sua atividade fim, porém de caráter estritamente mercantil, tais
como: gravadoras, editoras, produtoras de eventos, rádios e até emissoras de televisão,
todos com as ‘bênçãos’ da Imunidade. Nosso Estado é laico e não há motivo para oferecer
privilégios indevidos às instituições religiosas.
O RESPEITO À DIVERSIDADE COMO FORMA DE TOLERÂNCIA E A
DIGNIDADE HUMANA
MATHEUS AUGUSTO RIBEIRO DE BRITO, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

Atualmente vive-se uma fase em que diferenças não são respeitadas, e quando
são, apenas se referem a determinado grupo, esquecendo-se dos demais que também
enfrentam tal situação. Mesmo no pluralismo cultural do Brasil , a violência contra os diferentes perdura, e junto com a globalização, as ofensas são disseminadas rapidamente
através dos meios virtuais. Indo além da “tolerância”, mais comumente falada, o respeito
se mostra vital por incitar um pensamento cortês. Os estudos sobre esses conflitos visam
revelar os limites entre opiniões e ofensas, contribuir para minimizar os conflitos e induzir
o respeito. A Pesquisa Básica será adotada nesse estudo, o método será Dedutivo, e as
Técnicas de Coletas de dados serão: bibliográfica, via internet e análise de casos. Essa
pesquisa visa minimizar conflitos e contribuir para uma sociedade que respeite as diferenças. Palavras chave: Dignidade humana. Respeito. Tolerância.
CRISE ECONÔMICA BRASILEIRA E SEUS REFLEXOS NO CONTEXTO
EMPRESARIAL: UMA ANÁLISE ACERCA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CAROLINA DE OLIVEIRA GAZETA, DANIELA MARINHO

Como é sabido, a sociedade brasileira está atravessando período de crise econômica. Neste cenário, muitas empresas têm tido dificuldades em se manter abertas, visto
que as vendas têm constantemente diminuído. Por isso, este trabalho tem como objetivo
abordar a “Recuperação judicial em tempos de crise” porquanto este assunto se torna de
imprescindível enfrentamento pelos profissionais de Direito a fim de buscar soluções jurídicas para preservação da atividade empresarial. O trabalho se desenvolverá com vistas
a análise da lei n. 11.101/2005, e doutrinas pertinentes.
ANÁLISE ACERCA DA CONEXÃO ENTRE MERCADOS ILEGAIS, ORGANIZAÇÕES
CRIMINOSAS E O AUMENTO DA VIOLÊNCIA URBANA
NÁDIA OLIVEIRA DRUZIAN DE CARVALHO, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

Sabe-se que o rol de crimes previstos no ordenamento jurídico brasileiro advém
de condutas repudiadas pela nossa sociedade. No entanto, essa mesma sociedade, a
depender de algumas circunstâncias, pode valorar de forma distinta uma mesma atividade tipificada institucionalmente como delituosa ou criminosa. É o que ocorre, por
exemplo, com o ilícito penal conhecido como “jogo do bicho”, crime que a sociedade tolera e sustenta. Destarte, o presente estudo, através da metodologia hipotético-dedutivo,
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valendo-se de estudos jurídicos e legislação nacional pertinente, visa analisar qual o
caminho a ser percorrido para estabelecer a conexão entre mercados ilegais, que por
gerar altos lucros e consequente disputa pelo controle de pontos de venda, faz uso do
instituto das organizações criminosas para gerir, manter e proteger esse sistema. Por
fim, objetiva-se fazer o liame entre a combinação desses dois elementos como consequência no aumento da violência urbana.
A DISCRIMINAÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO: PERSPECTIVAS
PARA UM NOVO COMEÇO FRENTE AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE
VINICIUS DE CAMARGO, VIVIANNE RIGOLDI

Atualmente, em nossa sociedade, é difícil concluir que a mulher é tratada com
igualdade em relação ao homem no mercado de trabalho. Por diversas vezes, é possível
observar que isso não ocorre, em razão de um “ponto de vista”, pois há ocasiões em que
a sociedade trata a situação como se não houvessem problemas, como se estivesse tudo
muito bem, mas na verdade existem inúmeras injustiças, que acontecem ocultamente nas
vidas de mulheres que infelizmente, são submetidas a determinadas situações, mesmo
colocando em risco a sua própria dignidade, honrosamente para ter o seu “pão de cada
dia”, ou nada para suas famílias. Para iniciarmos uma abordagem, é necessário primeiramente, compreender o princípio da igualdade, pois somente a partir deste entendimento,
uma nova visão poderá se estabelecer, para que essas mulheres possam estar protegidas, contra esse mal presente em nossa sociedade, que pode ser entendido como um tipo
de “exploração” da mulher.
A EMBRIAGUEZ NO TRABALHO E A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO CONTRATUAL
ARTHUR CHEKERDEMIAN NETO, OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO

A embriaguez, nome dado ao consumo/ingestão excessiva de bebidas alcoólicas
ou de outras substâncias tóxicas, sucedendo a dependência, está taxada no artigo 482 da
CLT, alínea f, como motivo que enseja a rescisão contratual por justa causa do trabalhador.
O dispositivo legal, divide a embriaguez em duas categorias: a primeira como embriaguez
habitual (crônica), que acontece de forma continua e com frequência no cotidiano do indivíduo, tornando-o dependente de determinada substância e; a segunda como embriaguez
no trabalho, ocasionada pelo trabalhador dentro do seu ambiente de trabalho. No entanto,
a OMS classifica a embriaguez habitual como uma síndrome da dependência alcoólica.
Desta forma, ela não poderia ocasionar a dispensa do trabalhador por justa causa, pois
não poderia ser considerada uma “falta grave”. A presente pesquisa pretende investigar se
há possibilidade de afastamento da justa causa, nos casos de embriaguez habitual e quais
seriam as medidas necessárias para isso.
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA E A EXPLORAÇÃO DE MAIS-VALIA
MARCOS CÉSAR DE FARIAS JUNIOR, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

Este trabalho é uma reflexão sobre a incoerência entre os princípios da Ordem
Econômica Constitucional e a exploração de Mais-Valia, a qual, Marx demonstrou ser uma
usurpação do valor produzido pelo trabalho humano. A Dignidade Humana é o princípio
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maior da CF/88, e a Valorização do Trabalho (art170 CF), ao lado da Livre Iniciativa, é o
fundamento da Ordem Econômica. Como pode a exploração do homem pelo homem ser
um meio de valorizar o trabalho, ou de assegurar a dignidade humana? Esta incoerência
se materializa na deturpação de outro instituto: o Salário Mínimo (Art.7ºIV CF), que ao invés de proteger o trabalhador e prover tudo o que propõe, com seu valor fixado diante da
pressão dos interesses econômicos, tem sido um mecanismo de legalização da exploração do trabalho, de forma que a proteção do estado termina nos exatos R$880,00. Acima
disso o valor do trabalho depende da negociação entre empregado e o empregador, que
tem sempre as maiores cartas. Não parece ser essa a ideia da CF.
MEDIAÇÃO DIGITAL: MÉTODO PARA RESOLUÇÃO PACÍFICA DE CONFLITOS
JÚLIO CÉSAR LOURENÇO DO CARMO, MÁRIO FURLANETO NETO

O novo Código de Processo Civil tornou obrigatório ao Estado promover métodos
consensuais para resolução de conflitos, com o fim de buscar resultados rápidos, econômicos, confiáveis e satisfatórios para os envolvidos, em cujo contexto se insere a mediação
digital. Assim, por meio de revisão bibliográfica e legislativa, pretende-se analisar a mediação digital enquanto ferramenta criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a fim de
buscar a celeridade processual e, consequentemente, a promoção da justiça restaurativa
e a pacificação social. Conclui-se que a mediação digital tem se mostrado uma alternativa
eficaz para minimizar a quantidade de processos do Poder Judiciário e que a tecnologia
potencializa o recurso para o cidadão aderir, cada vez mais, aos métodos consensuais de
solução de conflitos, viabilizando o acesso à Justiça e a concretização da paz social.
RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PAIS POR ABANDONO AFETIVOS DOS FILHOS
LETÍCIA MARIA GRATON, LUIS VIEIRA CARLOS JÚNIOR

O presente trabalho busca analisar a amplitude da responsabilidade dos pais na
hipótese de abandono afetivo dos filhos, observando-se, para tanto, as disposições doutrinárias e legais acerca da família, sua evolução na história, com especial ênfase quanto à
filiação. Analisar-se-á a proteção conferida à pessoa da criança e do adolescente, defendida tanto pela nossa Constituição Federal de 1988 quanto por lei infraconstitucional, e os
princípios que acompanham as relações paterno/materno-filiais. Ainda, serão considerados os contornos da responsabilidade civil, bem como eventual possibilidade de sua configuração no caso em que os genitores, ou apenas um deles, se abstém do convívio afetivo
com a prole durante sua fase de desenvolvimento, compreendida a fase infanto-juvenil,
tendo em vista a capacidade de tal ausência acarretar danos psicológicos ao indivíduo que
se viu privado da presença da figura paterna/materna em tal estágio de sua vida.
CAPITALISMO NA ERA VIRTUAL
VICTÓRIA CÁSSIA MOZANER, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

A incorporação das TICs (Tecnologias da Informação e comunicação), revolucionaram a organização da sociedade em sua totalidade. Neste contexto, ampliou-se de forma decisiva, a construção de novas teias de relações de indivíduos e grupos situados em
diferentes espaços geográficos. Sendo assim, tem-se, por objetivo demonstrar as nuances
provocadas pelo Capitalismo na Era Virtual, no que diz respeito às transformações, benefícios e vantagens provocadas por esta nova fase do capitalismo na Era Moderna, com vistas
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à proteção dos usuários. A metodologia utilizada foi a pesquisa de natureza bibliográfica
com base na consulta às publicações existentes nas bases de bancos de dados eletrônicos.
Inicialmente, apresenta-se que o desenvolvimento das relações digitais modificou radicalmente os paradigmas tradicionais de organização social, antes pautados em “relações entre
presentes”, para um contexto no qual é possível emitir e receber mensagens advindas de
diferentes partes do planeta. Posteriormente, o estudo enfatiza a expansão das TICs e a formação de inúmeras redes sociais, formadas pela união de indivíduos e grupos que passam
a estabelecer relações em torno de objetivos comuns, ao mesmo tempo em que tem seu
comportamento influenciado em face da estrutura que as regem. Todavia, além de benefícios, o influxo de novas tecnologias também propiciou distorções praticadas, com violações
a inúmeros direitos, dentre os quais os ciberbullyng (uso de ferramentas digitais com o intuito
de violar os direitos fundamentais assegurados a todo ser humano.
MEIOS PARA EFETIVAÇÃO DO DIREITO A MORADIA
ARTHUR DOBON PARDINI, VIVIANNE RIGOLDI

O presente artigo cientifico, que será elaborado a partir de pesquisas com enfoque na área doutrinária, legislativa, jurisprudencial e prática, irá abordar o tema do direito
social a moradia e sua falta de efetividade no Brasil. O objetivo deste trabalho é realizar
uma análise crítica acerca do panorama histórico-constitucional, da perspectiva social e
econômica dos cidadãos hipossuficientes do Brasil e das políticas públicas atualmente implementadas no país em todas as esferas e poderes, momento a partir do qual o presente
artigo passará a focalizar na propositura de ações, políticas e programas que tenham
condições de auxiliar o Poder Público a promover a efetivação do direito constitucional a
moradia, evitando desta forma a sua consequente judicialização.
A FLEXIBILIZAÇÃO E A DESREGULAMENTAÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS
CAROLINE NAVARRO ZAPATERRA, OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

A presente pesquisa tem como tema a flexibilização e a desregulamentação dos
direitos dos trabalhadores. O objetivo central da pesquisa é analisar as reais condições
de trabalho no cenário político-econômico atual, bem como se a adoção de medidas que
visem restringir os direitos socialmente conquistados pela classe trabalhadora seria a
melhor solução para combater a crise do emprego que assola o país. A pesquisa será
desenvolvida por meio de revisão bibliográfica e legislativa. Espera-se concluir que a flexibilização das normas e dos direitos básicos dos trabalhadores, ao invés de promover o
crescimento da economia e a proteção dos postos de trabalho, irá acarretar no aprofundamento da crise do emprego na medida em que reduziria ainda mais as condições de miserabilidade da classe trabalhadora e, portanto, o sistema capitalista perderia seus principais
consumidores e o consumo, por sua vez, é pressuposto existencial do capitalismo.
O RESGATE D DIMENSÃO ESTÉTICA DA AÇÃO HUMANA COMO ESTRATÉGIA PARA
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR
TATIANE ROCHITI, JOSÉ RIBEIRO LEITE

A presente pesquisa encontra-se articulada com o resgate da dimensão estética da ação humana no local onde o empregado desenvolve suas funções laborativas.
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Torna-se evidente que um ambiente de trabalho deve ser sofisticado, conter cores agradáveis, decorações e aparelhos tecnológicos ultra modernos. Todos estes requisitos, além
de gerar maior credibilidade para a empresa visa o bem-estar do trabalhador, dando-lhe
maior autoconfiança de suas tarefas, sendo assim, proporcionaria a redução de doenças
e acidentes do trabalho e consequentemente aumentaria a produtividade. A pesquisa desenvolver-se-á com a utilização de um plano de trabalho que irá orientar, primeiramente,
a cuidadosa identificação e seleção das fontes bibliográficas e documentais que serão
utilizadas, tais como: estudos jurídicos existentes; legislação nacional pertinente; jurisprudência relevante; O material será obtido por meio de artigos publicados em revistas
especializadas, livros, acórdãos de tribunais superiores.
IMPEDIMENTOS TRIBUTÁRIOS NA CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
VINICIUS ZORZENONE DE ANDRADE, ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS

O legislador, em, 2005 promulgou a Lei 11.101, conhecida como a Lei da Falência e da Recuperação Judicial, tendo como objetivo a manutenção da fonte produtora, do
emprego dos trabalhadores, a preservação da empresa e sua função social.
Consequentemente, em momentos de crise econômica como o que vivemos atualmente, ocorre
o aumento considerável no judiciário de ações que objetivam a utilização do Instituto da
Recuperação Judicial. Entretanto, para concessão do instituto são necessários alguns requisitos, entre eles está a regularidade com o fisco, comprovada mediante a apresentação
de Certidões Negativas. Nesse momento nos deparamos com um impedimento tributário
para a efetivação da Recuperação Judicial, uma vez que as empresas que necessitam utilizar a Recuperação judicial estão mergulhadas em dividas, entre elas dividas tributarias.
Por tanto essa pesquisa pretende analisar os impedimentos tributários para a concessão
da Recuperação Judicial.
A MULTIPARENTALIDADE NO DIREITO BRASILEIRO
JOYCE CRISTINA DE OLIVEIRA PAULINO, TEOFILO MARCELO DE AREA LEAO JUNIOR

A presente pesquisa, pelo método hipotético-dedutivo, tenta descortinar os efeitos
da multiparentalidade, ou seja, a coexistência de dois pais ou duas mães com reconhecimento jurídico legal, que acontece devido à reestruturação familiar, sendo possível estabelecer um vínculo a partir da relação afetiva, contrária da puramente biológica. Aquele que
cuida e está presente na vida do menor, torna-se o seu referencial de pai ou mãe. A inclusão
do sobrenome trás para ambos a sensação de acolhimento familiar, bem como direitos e
deveres. A jurisprudência ainda oscila sobre o tema, mas de forma inovadora, tem aceitado
esse pedido na alteração do nome, admitindo a inclusão do nome dos dois pais na certidão
de nascimento, desde que não seja excluída a responsabilidade e o nome dos pais biológicos da certidão, tendo-se então a multiparentalidade. A mudança só será possível desde que
sejam observadas todas as condições visando o interesse da criança ou adolescente.
OS TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE, O PSICOPATA, O PSICÓTICO E
A LEI Nº 10.261/2001
RAFAELA RABELO DAUN, VIVIANNE RIGOLDI

A exposição objetiva vai apresentar todos os aspectos referente aos transtornos
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de personalidade, o psicopata, o psicótico e a lei nº 10.261/2001. Será desenvolvida por
meio de uma pesquisa bibliográfica. A fim de alertar sobre como identificar os psicopatas e
não se tornar vítimas, pois reconhece-los não é tão fácil, muitas vezes quando as pessoas
se dão conta, já caíram no golpe deles de tirar vantagem, arruinando empresas e famílias,
destruindo sonhos e provocando intrigas. A pesquisa também analisará as dificuldades
dos familiares na convivência com o doente mental, a fim de amenizar a exclusão dessas
pessoas pela sociedade. E também vai mencionar pontos históricos sociais que mobilizaram o surgimento da lei da reforma psiquiátrica nº 10.261/2001, que teve como finalidade
proporcionar e proteger os direitos do doente mental, já que este é um ser humano vulnerável e precisa de amparo.
CONTRATOS AUSENTES E SUAS IMPLICAÇÕES NA SEGURANÇA JURÍDICA
LAILA MARTINA DE PAULA BORGES, LUIS VIEIRA CARLOS

O contrato entre ausentes quem vêm crescendo com o uso da internet, necessitando cada vez mais de mecanismos que garantissem a segurança destes acordos, eis que
a internet ainda permanece sendo um local frágil, alvo de inúmero crimes cibernéticos. Os
contratos eletrônicos interpessoais podem repartir-se em simultâneos, os quais os contratantes estão on line ou via telefone, é possível conhecer a proposta no exato momento em
que ela é auferida, desta forma esse tipo de contrato é tido como contrato entre presentes e
não-simultâneos, existe um período até o conhecimento da resposta, são os contratos por
e-mail, por exemplo. As assinaturas digitais podem atualmente ser equiparadas àquelas
feitas de próprio punho. No tocante à segurança jurídica as leis dos contratos formais foram
adaptadas para contratos eletrônicos. Não há nenhum obstáculo quanto à utilização dos
contratos eletrônicos, ficando estes ajustados ao artigo 425 do Código Civil de 2002.
A ATUAÇÃO DO ESTADO NO DOMINIO ECONOMICO EM TEMPOS DE CRISE
JADY STEPHANIE FRANCO DE SOUZA, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

O Brasil atravessa grave crise no campo econômico. Espera-se que o Estado,
na pessoa dos governantes, apresente um projeto com vistas à recuperação da economia. Assim, este trabalho tem como objetivo estudar a atuação do Estado no domínio
Econômico. Para tanto, é necessário o estudo do mercantilismo que foi uma organização
da vida econômica, que pela oposição dialética deu origem ao liberalismo, até chegar na
organização moderna. O trabalho será desenvolvido neste primeiro momento com base
em levantamento bibliográfico, percorrendo a literatura sobre o assunto.
EVOLUÇÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS/SOCIAIS NO
DECORRER HISTÓRICO DO BRASIL E SUAS CONSTITUIÇÕES
THALES APORTA CATELLI, VIVIANNE RIGOLDI

Por meio de pesquisas e análises bibliográficas e em legislação pertinente, o presente trabalho tem por objetivo a interpretação empírica da evolução histórica dos conceitos, positivação e aplicação dos direitos e garantias fundamentais no Brasil. Pretende-se
elucidar a presença destas premissas legais de forma particular, analisando as características técnicas e as circunstâncias político-sociais presentes no momento da formação e
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efetivação das constituições brasileiras no período ao qual vigoraram. Com esta reflexão,
far-se-á possível a conceituação dos direitos e garantias fundamentais e suas aplicações
atualmente, estendendo assim um paralelo entre passado e presente a luz dos contextos
históricos e textos normativos anteriores.
O ROTULACIONISMO NA INDUÇÃO AO CRIME PELA TEORIA DE
LABELING APPROACH
NADINE PUERTA SANTOS, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

A discriminação que um indivíduo ou grupo sofre ao apresentar familiaridade
com desvios legais, com base na teoria da reação social, é definida pelo sistema que
pressupõe criminosos em potencial no lugar das condutas criminosas em si, gerando uma
hierarquia social ao rotular os indivíduos com base na condição socioeconômica, influência e notoriedade social, onde os que detém mais poder ou fazem parte do sistema penal
definem a quem se sujeitam as determinações penais, contribuindo assim com o desenvolvimento de uma carreira desviante. Ademais, a interação de um todo social que julga
pelos mesmos critérios preconceituosos também é portadora da autoria desse crescimento criminal. O estudo visa explicitar a conduta social para a construção do criminoso, com
indução a mudança de conceitos. A pesquisa é básica, o método é indutivo e as técnicas
de coleta de dados são bibliográficas via internet.
APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 NA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA (EIRELI)
JOSÉ LUÍS MAZUQUELLI JUNIOR, ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS

Em síntese o trabalho objetiva necessariamente analisar os limites da responsabilidade da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, quando do curso de
procedimento falimentar ou em requerimento da autofalência. O instituto da Eireli é relativamente novo no direito brasileiro, e em razão disso, devemos explanar o seu estudo,
inclusive o alcance de sua responsabilidade. Por derradeiro, o presente trabalho abordará
o procedimento falimentar e a subsidiariedade na aplicação das normas do Capítulo IV, do
Subtítulo II, do Livro II, do Código Civil na Eireli. Na sequência, discutiremos os benefícios
do empresário titular ao requerer sua autofalência, diante da crise econômico-financeira
atualmente suportada pelo Brasil. Diante disso, utiliza-se de meios bibliográficos e jurisprudenciais, com o fim de consubstanciar a tese apresentada.
O ASSÉDIO MORAL E OS AFASTAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS
ANA CAROLINA GODOY L. BRAGA, OTAVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

A presente pesquisa aborda os conflitos existentes nos contratos de trabalho, que
em determinadas situações caracterizam o assédio moral, que contribui para o aumento
de demandas trabalhistas e afastamentos previdenciários. Existem diversas definições
para o assédio, mas todas têm como objeto comum a conduta abusiva do autor que atenta
contra a dignidade físico-psíquica da vítima, sendo esta, exposta a situações vexatórias
de forma persistente e prolongada durante o período laboral. Neste contexto, a violência
causada pode acarretar o surgimento de doenças e transtornos, tais como a depressão,
síndrome de burn-out, etc. No mais, as consequências desta agressão não atingem so-
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mente o trabalhador, mas também causam impactos na Previdência Social, tendo em vista
a necessidade de afastamentos previdenciários. A pesquisa pretende investigar quais as
possibilidades para erradicação do assédio moral, como forma de melhorar as condições
laborais e diminuição dos afastamentos previdenciários.
O DIREITO PENAL E O CONTROLE SOCIAL, DIANTE DOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DE DIGNIDADE HUMANA
VANESSA AGUIAR SANTOS, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

A dignidade humana é certamente a cerceadora de toda organização social, valendo-se de análise de sua eficácia quando inerte em um ordenamento que usa do Direito
Penal como controlador social. A sociedade evoluiu para uma direção em que o Direito
Penal é o único capaz de manter a ordem na vida em conjunto, ainda que mais que sabido que o Direito Penal deva ser utilizado em último caso, perante determinado desespero
social. O Direito Penal e sua evolução histórica deixam claro que está na contra mão de
evolução da sociedade. Como possível solução, a existência de uma disciplina bioriginária, que traz a proposta de um Estado que ofereça de forma ampla e concisa o suprimento
das necessidades básicas, e efetivamente dignas, além de distribuir igualitariamente a
presença estatal na vida dos indivíduos, em cada ramo próprio do Direito, com o fim de se
concretizar como um Estado competente para efetivar a dignidade da pessoa humana da
sociedade, livre de qualquer exceção.
ASPECTOS SÓCIO-JURÍDICOS DO PROTOCOLO DE KYOTO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
BEATRIZ MORATO RIBEIRO GIMENES BOLONHEZI, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

O Protocolo de Kyoto foi um instrumento de suma importância para toda humanidade. Ficaram estabelecidos os problemas que deviam ser superados, bem como as
metas que deveriam ser conquistados. O Protocolo conseguiu listar os países que mais
poluíam e os listou no Anexo I, motivando sugestões de como reduzirem os gases de
efeito estufa. Assim, criou-se o chamado “comércio de carbono”. O resultado esperado na
primeira tentativa não foi alçado, foi um belo teste para aprendizado dos envolvidos que
semeou a mente internacional a ideia de sustentabilidade. O presente trabalho seguirá o
método de pesquisa dedutivo com técnica de coleta de dados em documentários, livros,
sites. A colaboração social do presente trabalho é a conscientização dos leitores das consequências que o uso desapropriado do meio ambiente podem gerar, corroborando para
que assim a população se conscientize quanto a sustentabilidade.
Palavras-chave: Protocolo de Kyoto, Sustentabilidade e Mercado de Carbono.
TRATAMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NAS LICITAÇÕES PÚBLICAS
E SEU CUMPRIMENTO CONSTITUCIONAL
LEONARDO QUAQUIO MARCOLINO, MARCO ANTONIO ALVES MIGUEL

O presente artigo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica, procurando destacar o tratamento das micro e pequenas empresas na licitação e sua base
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constitucional. O artigo 179 da constituição denota que estas empresas têm tratamento
jurídico diferenciado, observando que elas têm fatores de desvantagens no mercado em
relação as grandes empresas e por isso, foi instituída a lei 123/06, que tem como objetivo
inserir esta categoria no mundo dos contratos governamentais. A licitação tem participação no cumprimento constitucional no tratamento diferenciado para essas empresas, e as
vantagens nas fases da licitação, como na exigibilidade da prova de regularidade fiscal e
nos lances das propostas, tem garantido a participação justa dessa classe de empresas
dentro do certame. Portanto, existe a necessidade deste tratamento de equiparação destas empresas, levando a objetivação e promoção do desenvolvimento econômico e social,
ampliando e dando eficiência as políticas públicas.
A POSITIVAÇÃO E EFETIVAÇÃO DAS GARANTIAS INTERNACIONAIS
DE DIREITO À PAZ
STELA MONTEIRO SPOLAOR, VIVIANNE RIGOLDI

O presente trabalho aborda bibliograficamente aspectos relacionados ao direito
à paz, visto pela doutrina como um direito de terceira dimensão, exceto por Paulo Bonavides, que o defende como a quinta dimensão de direitos fundamentais. Sendo um princípio
constitucional, o direito à paz faz parte do rol de ideais vislumbrados pelo Poder Constituinte
Originário. Vale frisar a Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, que diz
que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados
têm força equivalentes às emendas constitucionais, tomando como exemplo a Declaração
do Direito dos Povos à Paz, contida na Resolução 39/11 da ONU. Dessa forma, a presente
pesquisa tem como objetivo analisar aspectos sociais e jurídicos de tal direito, além de buscar alternativas para que o direito à paz seja efetivo no convívio em sociedade.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO
ANDRÉIA ALVES FERRARI, ALINE STORER

O presente artigo visa discorrer sobre a Responsabilidade Civil Extracontratual
Objetiva do Estado, a qual ocorre quando os seus agentes, no exercício da função pública,
causarem danos a particular. Discutir-se-á as diferentes teorias desenvolvidas no que diz
respeito ao tipo de responsabilização do agente estatal, como a Teoria da Culpa Administrativa, a Teoria do Risco Integral e a Teoria do Risco Administrativo, sendo esta última a adotada pelo sistema jurídico brasileiro e que justifica a responsabilização objetiva do agente
estatal. Serão ainda apresentadas as excludentes da responsabilidade civil elencadas pela
doutrina, tais como, o caso fortuito e a força maior, a culpa exclusiva da vítima, a culpa de
terceiro, o estado de necessidade e o exercício regular de um direito. E por fim, serão feitas
algumas considerações sobre o direito de regresso, contido no artigo 37, § 6º da Constituição Federal, contra o agente causador do dano quando este incorrer em dolo ou culpa.
A PRÁTICA DA ORTOTANÁSIA FRENTE AO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
DAMARIS RAQUEL GUEDES MAGALHÃES, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

O presente trabalho busca realizar uma interpretação da prática da Ortotanásia
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em relação ao ordenamento jurídico brasileiro. Ortotanásia, em uma tradução etimológica,
significa morte correta, ou morte no tempo certo. Recebe este nome a conduta médica
que implica na suspensão de tratamento extraordinário e ineficaz direcionados a pacientes
com diagnósticos terminais, fornecendo a estes somente cuidados paliativos. Na legislação
brasileira atual não há dispositivo que regulamente esta prática, tendo somente o Conselho
Federal de Medicina a Resolução 1.931/2009, vigente desde 2010, que autoriza o profissional médico a realizar a Ortotanásia de acordo com requisitos pré-estabelecidos. Por
meio de uma pesquisa bibliográfica este artigo irá discorrer sobre as implicações éticas e
jurídicas da Ortotanásia sobre a ótica da dignidade humana e a autonomia da vontade.
RESPONSABILIDADE PENAL AMBIENTAL DA PESSOA NATURAL E JURÍDICA
MEDIANTE O PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE
BEATRIZ AUGUSTA BUORO DA SILVA, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

O presente trabalho objetiva ressaltar a responsabilidade penal ambiental e tratar
a fraternidade como categoria jurídica, para usá-la juntamente com as sanções penais
previstas aos infratores ecológicos. A fraternidade é um princípio expresso na Constituição
Federal que busca efetivar os direitos humanos. Encontra-se também no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde todos os seres humanos nascem livres e
iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para
com os outros em espírito de fraternidade. O direito ao meio ambiente classifica-se como
direito de terceira geração, destinando-se à toda humanidade, sendo ela responsável por
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225 da CF), e através
da convivência fraterna que se efetiva o direito ao meio ambiente saudável. A pesquisa é
básica, o método de pesquisa é o dedutivo e as técnicas de coletas de dados são: bibliográficas, documental e via internet.
RELAÇÕES SOCIOAFETIVAS E SEUS EFEITOS NO MUNDO JURÍDICO E
NO REGISTRO CIVIL
ANA LETICIA SARDI, MELISSA CABRINI MORGATO

O atual cenário jurídico vem delineando novos contornos acerca da parentalidade, reconhecendo os vínculos afetivos e a existência tridimensional do ser humano,
decorrente de sua condição e intrínseca dignidade. A filiação socioafetiva pode ser cumulativa com a biológica, de modo que uma não exclui a outra. Ademais, o reconhecimento
de uma, não exime a responsabilidade da outra, mantendo-se as obrigações parentais e
direitos sucessórios de ambas. O objetivo desse estudo é analisar os conflitos decorrentes da paternidade e maternidade socioafetiva e seus reflexões no direito de família, em
especial no registro civil, com o intuito de preservar o melhor interesse do descendente.
A pesquisa será bibliografia e exploratória, em especial, da evolução jurisprudencial em
nossos Tribunais.
ESTADO LAICO E PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE CRENÇA
DENNY ELTON MARIANO REMANASCHI, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

É imperativo pensar sobre o dever do Estado em garantir que todos aqueles que
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professam algum tipo de crença ou fé, tenham o legítimo interesse de se expressar. Repetidamente, essa liberdade tem sido violada sob o pretexto da laicidade estatal. Em nome
desta, os professos tem encarado o cerceamento da liberdade de expor, em palavras,
símbolos ou vestes, os princípios de sua fé. Na França, por exemplo, há uma considerável
pressão para suprimir o direito do uso de algumas roupas típicas de quem segue o islamismo. No Brasil, na feitura de leis há embate entre os crentes e outros grupos de interesses.
A pesquisa será baseada na bibliografia e na jurisprudência tanto brasileiras como estrangeiras. Descobrir fatos envolvendo essas violações, bem como refletir sobre possíveis
soluções é fundamental ao operador do Direito para trazer ao lume as injustiças, e cobrar
atitudes o dever do Estado Democrático de Direito e das Cortes Internacionais.
Palavras-chave: Estado Laico. Religião. Liberdade.
O LIMITE DE TOLERABILIDADE E O DANO AMBIENTAL
POLYANNA DE CÁSSIA E SILVA ROCHA, DANIELA DIAS BATISTA

A intervenção do homem no meio ambiente, mesmo não sendo um fenômeno
recente, vem se potencializando com o passar do tempo, e com este, a preocupação em
se equilibrar a conservação dos recursos naturais e o desenvolvimento socioeconômico. Dessa forma, a presente pesquisa busca refletir sobre a relação entre o Princípio do
Limite de Tolerabilidade e o dano ambiental, observando a distinção entre o impacto e o
dano ambiental, a qual é necessária para se configurar o limite da ação danosa ao meio
ambiente, que assista uma responsabilização e reparação. A pesquisa será desenvolvida
com a análise teórico-empírica, pretendendo, de forma geral, apresentar reflexões sobre
a relação entre o “Princípio do Limite de Tolerabilidade” e o dano ambiental, considerando
que a existência deste é condição essencial para a responsabilização e sua consequente
reparação, vez que referido princípio não consagra um direito de degradar, mas, um mecanismo de proteção do meio ambiente (MIRRA, 2002).
ESTUDO DA EXTRADIÇÃO A PARTIR DO CASO CLÁUDIA CRISTINA SOBRAL
VITÓRIA CORREIA DA SILVA, VIVIANNE RIGOLDI

O presente estudo, a partir da pesquisa bibliográfica e jurisprudencial tem como
objetivo analisar o instituto da extradição a partir do caso Cláudia Cristina Sobral, brasileira
nata, que está presa há cinco meses em um presídio no Distrito Federal acusada de matar
o marido, um veterano de guerra norte-americano em 2007 e está prestes a ser levada ao
corredor da morte nos Estados Unidos. A extradição é um ato de cooperação internacional
que consiste na entrega de uma pessoa, acusada ou condenada por um ou mais crimes,
ao país que a reclama para que lá seja processada e julgada.
ESTRUTURA DE MERCADO E A BUSCA DE MECANISMOS LEGAIS PARA
VIABILIDADE SOBRE O MERCADO PERFEITO
FELIPE MANFRIM, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

A presente pesquisa tem como objetivo estudar mecanismo legal para afastar a
concorrência injusta por meio do CADE (conselho administrativo de defesa econômica)
.Nas dificuldades do ambiente do Mercado Perfeito, as empresas necessitam de fiscali-
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zação, orientação, prevenção e apuração dos abusos de poder econômico no mercado.
Tratando-se deste assunto, a Lei 8.884/94, em consonância com os primados da Ordem
Econômica esposada constituição federal, prioriza a livre concorrência, circunstância que
requer especial atenção para os agentes de produção, sobretudo os pequenos produtores. Neste sentido, deve-se haver um monitoramento especial nas estruturas de mercado,
nos monopólios e oligopólios. Isto, pois, nestes casos o exercício de poder de mercado é
maior e, portanto, há uma maior chance de condutas anticoncorrenciais (acordos de exclusividade), onde deve ocorrer uma fiscalização por parte dos órgãos responsáveis para
que isso não afete a livre concorrência.
CRIMINOLOGIA MIDÁTICA E SUA RELAÇÃO COM A SOCIEDADE
IGOR AUGUSTO FARIA, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

De acordo com ZAFFARONI, pode-se afirmar que em paralelo à Criminologia
produzida nos bancos da academia, há outra Criminologia que se titula como “midiática”,
que atende a uma criação da realidade através da informação, subinformação e desinformação da mídia, em convergência com preconceitos e crenças, que se baseia em uma
etiologia criminal simplista, assentada em uma causalidade mágica. Segundo Zaffaroni, A
“criminologia midiática” atual tem como principal meio técnico a televisão para propagar
o discurso do neopunitivismo. Partindo da premissa da necessidade de atingir lucro, os
meios de comunicação realizam um processo de seletividade do que deve ser informado
e agregam contribuições decisivas sobre a informação de modo que se conduz em algo
ainda mais atrativo, de forma que, esse processo de seleção se sustenta na busca do sensacionalismo. Na verdade, muitas vezes, o discurso é de um oferecimento de informação,
mas que, efetivamente é mera opinião, nada técnica.
MECANISMOS JURÍDICOS DE CONTENÇÃO DO DUMPING COMO FORMA
DE PRESERVAÇÃO DO MERCADO DOMÉSTICO BRASILEIRO
CAROLINE MARTINS GARCIA, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

Este trabalho visa estudar o dumping, caracterizado pela venda de mercadorias
no exterior por preço inferior ao do mercado doméstico, e os mecanismos legais previstos
no ordenamento jurídico internacional e brasileiro com intuito de promover a proteção do
mercado doméstico, com apontamento dos instrumentos legais que buscam criar medidas
de caráter discricionário. Em 15 de dezembro de 1993 foi aprovado por consenso dos 117
membros, os textos da Rodada de Uruguai, em cujo documento há o Acordo Antidumping
que visa regular as condições para a aplicação das medidas antidumping de modo a
proteger a economia interna dos participantes contra abusos dos países exportadores. A
pesquisa se deu de forma exploratória com análise bibliográfica a partir de coleta de dados
em material científico e informativo atualizado sobre o assunto abordado.
DIREITO INTERNACIONAL PENAL: A SOBERANIA INTERNACIONAL
SOB A PERSPECTIVA KELSENIANA NOS CRIMES DE GUERRA
LUCIANA DE ANDRADE TAJERO, OSWALDO GIACOIA JUNIOR

Primeiramente, insta salientar que a presente pesquisa utiliza o método hipotético-
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-dedutivo e trata acerca do direito internacional penal, no que tange à soberania internacional sob a perspectiva kelseniana nos crimes de guerra. Destarte, o projeto se funda
no problema da soberania entre o direito estadual e internacional no tocante à punição
daqueles que praticaram crimes de guerra. Outrossim, é notável que o direito internacional
penal tem se expandido, principalmente após os períodos das grandes guerras, por meio
de punições, estas proferidas pelo Tribunal Penal Internacional aos criminosos que feriram
a ordem mundial. Por conseguinte, hodiernamente, observa-se uma tensão mundial decorrente dos crimes internacionais, sendo que alguns destes foram considerados crimes de
guerra pelos órgãos internacionais de proteção aos direitos humanos, o que, evidentemente, traz à tona a relevância da pesquisa e a sua inerente contribuição no âmbito jurídico.
A EUTANÁSIA EM PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS
INCURÁVEIS E COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS
TAMIRES VAZ DE CARVALHO, MELISSA CABRINI MORGATO

A palavra eutanásia é um termo de origem grega (eu+thanatos) que significa "boa
morte" ou “morte sem dor”. Embora, seja praticada desde a antiguidade, é um assunto que
vem ganhando grande repercussão atualmente, em razão de antecipar a morte para livrar
as pessoas portadores de doenças crônicas e incuráveis, que se encontram em estado
terminal, do sofrimento e da dor que compromete a sua dignidade. No Brasil, tal procedimento é considerado crime, tipificado no artigo 121 do Código Penal. Porém, alguns
países como Bélgica, Holanda e Suíça permitem a sua aplicação, desde que preenchidos
alguns requisitos. Trata-se de um assunto polêmico, pois a vida humana tem grande valor,
tanto no âmbito social, moral e jurídico, como no religioso. Neste sentido, o objetivo desse
trabalho é analisar a colisão entre direitos fundamentais, em especial o direito a vida e
dignidade humana, e a viabilidade, dentro do nosso ordenamento jurídico, de se legalizar
referido procedimento.
CONSCIENTIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
INDIVIDUAL (EPI) NA CONSTRUÇÃO CIVIL E SEUS IMPACTOS
FRANCIELE FERNANDA DA SILVA, ANDREA ANTICO SOARES

Com o aumento da produção industrial e a corrida pelo lucro de forma exorbitante,
o ordenamento jurídico voltou-se para os cuidados com a saúde e segurança dos trabalhadores, motivo pelo qual o constituinte buscou fixar meios para proporcionar tais cuidados,
Necessitando de um ambiente ecologicamente equilibrado para viver e trabalhar. Assim
de acordo com o artigo 162 da CLT, com redação dada pela Lei nº 6.514/1977, incumbe
ao Ministério do Trabalho a edição de normas concernentes à segurança e medicina do
trabalho. Observa-se que a Portaria nº 3.214/1978 regulamenta as disposições contidas
na Consolidação das Leis do Trabalho, bem como na Constituição Federal, referentes à
saúde e segurança dos trabalhadores, visando assegurar o direito que estes possuem de
exercerem suas atividades laborais em um ambiente seguro e de forma não prejudicial à
saúde. (Esta pesquisa foi realizada de modo dedutivo e estudos legislativo, doutrinário e
jurisprudencial).
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ESTUDO SOBRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL E A COMPETÊNCIA
DA INVESTIGAÇÃO DE CRIMES ELEITORAIS
CAROLINA GOMES DE OLIVEIRA, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

Em análise ao Ministério Público Eleitoral, dentro de sua especificidade para as
lides do Direito Eleitoral e, por conseguinte, sua influência direta no processo democrático,
questiona-se então a competência deste para investigação de crimes eleitorais em face à previsão Constitucional que compete às polícias judiciárias a investigação de todos os crimes;
questionando e buscando se e com qual intuito a lei específica (Código de Direito Eleitoral)
se sobreporia à Constituição Federal e quais as interpretações possíveis para o fato jurídico.
A ênfase aos crimes eleitorais e ao Direito Eleitoral, como um todo, deve-se à importância
do Direito Eleitoral para o regime democrático, visto que os crimes eleitorais não atacam
somente um candidato oposto ou o Estado Democrático de Direito, mas atacam também a
todos os eleitores que confiam ao Estado o processo democrático daquela região, que influi
diretamente nos rumos políticos a serem tomados pelos próximos quatro anos.
A INTERVENÇÃO DO ESTADO NO SETOR PRIVADO
KAYO FERREIRA DE ALENCAR, DANIELA RAMOS MARINHO

A intervenção do Estado no domínio econômico está prevista em nossa Constituição Federal nos Artigos 170 à 180, os quais trazem em seus textos os balizamentos
para a participação do Estado no mercado. Todavia, este trabalho busca promover o debate quanto à necessidade de intervenção do Estado no setor privado, tão esquecido e
ao mesmo tempo tão necessário para o soerguimento da sociedade. Mesmo porque, as
atividades do setor privado são de interesse coletivo, pois este setor fornece à milhares de
pessoas a chance de se chegar a tão sonhada “dignidade Humana”.
A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO
CAMILA DA SILVA PEREIRA, ALINE STORER

A responsabilidade civil, conforme previsão do Código Civil, é aquele que causar
dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Diante disso, objetiva-se com a pesquisa verificar
a responsabilidade civil do advogado no exercício de sua profissão, tratando-se de figura
indispensável à justiça. Este estudo visa demonstrar que o advogado poderá ser responsabilizado por ação ou omissão quando causar dano ao seu cliente, tendo em vista que
sua responsabilidade é contratual. As suas obrigações só será responsabilizada agindo
com dolo ou culpa, ou seja, quando aceitar uma causa, o advogado deve agir de maneira condizente com as premissas da Lei 8.906/94.A obrigação do advogado perante seu
cliente é de meio, e não de resultado, sendo a sua responsabilidade subjetiva, para que
haja o dever de indenizar, configurado em sua conduta lesiva o pressuposto do dano, do
nexo causal e da culpa.Com efeito, a consequência acarretada por causar dano a outrem
no seu exercício profissional ensejará o dever de repará-lo.
EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOB A
ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
LUCAS DE ANDRADE, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

Este trabalho objetiva expor o atual sistema de exploração contratual e arrecadação
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do Estado sobre a produção petrolífera. Busca, ainda, demonstrar a pouca eficácia da aplicação da renda adquirida por meio dos encargos petrolíferos, fundamentalmente pelos royalties
e pelas participações especiais sobre lucros extraordinários, em expandir e estimular a economia interna. A pesquisa se desenvolveu com base na análise legislativa, bibliográfica e de
dados coletados a partir de material científico. O trabalho se inicia com uma breve introdução
ao tema delimitando com apresentação da conceituação do tema abordado. Em seguida, é
realizada a identificação dos sistemas de repartições dos fundos arrecadados, apresentando
a atual estratégia de distribuição dos montantes arrecadados para a sociedade.
CIDADANIA PELA MORADIA
SAMARA DA SILVA MENDES, TEOFILO MARCELO DE AREA LEAO JUNIOR

O presente estudo pretender desvendar qual o motivo, de ainda se encontram
pessoas em condições de vida desumanas. Pretende-se propor caminhos para cortar que
o indivíduo viva em condições sub-humanas. O princípio da dignidade da pessoa humana
é inspirador para os direitos sociais da Constituição. O Estado e a sociedade devem dar
tratamento adequado aos seus partícipes, com o objetivo de garantir ao ser humano um
tratamento digno e em condições igualitárias com os demais seres da sociedade. O estudo busca analisar o direito social à moradia, pois sem um lugar adequado, não haverá vida
digna, o mínimo de saúde, privacidade, na busca pela liberdade, individual e social. Com
um lugar digno, adequado para viver e morar, de forma confortável, segura, com infraestrutura básica, proporcionará ao ser humano o pleno exercício do direito à moradia, para
que exerça seus direitos como cidadão. A pesquisa usará o método científico hipotético-dedutivo, com pesquisa na doutrina e jurisprudência.
DIREITO À DESCONEXÃO DO TRABALHO COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO
AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO TRABALHADOR
GIOVANNA ROBERTA DE SOUZA MARTINS, ANDREA ANTICO SOARES

Falar do Direito à Desconexão, em outras palavras, trata-se do direito ao não-trabalho. Atualmente, a tecnologia permite que o empregado esteja a todo o momento a
serviço do empregador. Este controle excessivo resulta na jornada de trabalho ilimitada.
Busca-se então, não a paralisação total ou o reconhecimento das horas extras e o seu
pagamento, e sim a redução da jornada, propondo que o empregado trabalhe somente
o necessário à realização de sua atividade laborativa, sem trazer prejuízos à sua saúde,
lazer e dignidade, já que um direito fundamental tem caráter inalienável, e a dignidade e
a personalidade do trabalhador não podem ser vendidas. Ademais, a urgência que surge
em buscar a solução para esta questão configura o potencial transformador deste projeto
nas relações trabalhistas. Os resultados contribuirão para que este relacionamento necessário seja mais saudável, alcançando seu objetivo que é a promoção do desenvolvimento
econômico para o empregador e a satisfação do empregado.
DEPENDENTES DO SEGURADO NA DISTRIBUTIVIDADE DAS PRESTAÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
ANDRÉ LUÍS MOURA CASTILHO, ALEXANDRE SORMANI

Em 2016, novos dispositivos vigoram na lei de benefícios previdenciários, espe-
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cialmente, aqueles que se relacionam a dependentes do regime geral. Dependentes são
beneficiários que a lei escolhe para conceder uma prestação previdenciária. Não estão
protegidos porque são filiados, porque contribuem, mas em razão das contribuições de
um segurado. Assim, em virtude das alterações normativas trazidas pelas leis 13.135,
13.183 e 13.146, a pesquisa dispensa o seguinte questionamento, por vezes, abordado
na temática do segurado: A lei previdenciária distribui proteção a dependente do regime
geral sem ofensa ao princípio da isonomia?
FLEXIBILIZAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS PARA CORROBORAR A
FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA
CAMILA CRISTINA DOS SANTOS, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

Este trabalho visa demonstrar a função social exercida pela Empresa. Isto, pois,
é desta que subsiste maior parte da população de nosso país, sendo uma instituição com
influência e poder de transformação. Em seu desiderato, busca lucros inerentes à atividade,
como também valoriza a dignidade de seus funcionários, bem como a daqueles que a compõe: seus empresários. Desta forma, se promoverá uma reflexão no sentido de que a rigidez
muitas vezes desestimula os empresários que acaba por fechar suas portas e corroborando
com o desemprego. Uma das soluções buscadas neste trabalho diz respeito à flexibilização
das leis trabalhistas. A pesquisa se deu de forma exploratória com análise bibliográfica a partir
de coleta de dados em material científico e informativo atualizado sobre o assunto abordado.
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA COMO ALTERNATIVA À PROJETOS
DE INFRAESTRUTURA
LOURDES MARVULLE GOFFREDO, MARCO ANTONIO ALVES MIGUEL

Parcerias Público-Privadas encontram respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. A PPP, prevista na Lei 11.079/2004 de 30/12/04, é um contrato de concessão, na
modalidade patrocinada ou administrativa. O crítico momento fiscal do país, decorrente de
déficits que aumentam a dívida pública, limita investimentos governamentais. Questões
de infraestrutura e logística continuam sendo empecilhos ao crescimento econômico. O
presente trabalho promove reflexões sobre as prováveis alternativas à dependência exclusivamente governamental ao seguimento contratual, nas modalidades patrocinada e administrativa. Algumas experiências bem sucedidas são objetos desta pesquisa e os seus
resultados poderão amparar a defesa da disseminação do conhecimento deste instituto
por meio do método indutivo, colaborando com as políticas governamentais, possibilitando a melhor prestação de serviço que atenda o interesse público com eficiência e preços
módicos. Palavras-chave: PPP, Dívida Pública, Infraestrutura.
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

No continente Africano destaca-se uma biodiversidade cultural tendo em vista as
inter-relações, e a diversidade dos povos em geral. Em especial, o presente estudo cujo o
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tema, é Do Princípio da autodeterminação dos Povos como garantidor da preservação da
cultura dos povos, traz uma abordagem a “circuncisão feminina” ou “corte genital feminino”
um procedimento que envolve a remoção parcial ou total da parte externa da genitália
feminina Os motivos de tal procedimento geralmente são de origem cultural e religiosa.
Porém, este trabalho pretende apresentar um estudo sobre o princípio fundamental da
Dignidade Humana colidindo com o princípio da Autodeterminação dos Povos. Nessa esteira de entendimentos, diante das divergências levantadas em relação a esses princípios
observa-se que um povo deve ser oferecida a possibilidade de conduzir livremente sua vida
política, econômica e cultural, segundo princípios democráticos. Nesse contexto esse escopo verifica a sua extensão para apontar os limites e possibilidades do discurso dos direitos
humanos. Assim embasado no método hipotético-dedutivo, a fim de diagnosticar a aludida
prática cultural, sem perder de vista o propósito de compreender e não repreender previamente. Afinal, é necessário identificar de forma individualizada a questão cultural de cada
povo. Palavras-chave: Autodeterminação, Cultura, Diretos Humanos, Mutilação Genital.
A SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL E A MEDIAÇÃO COMO
SOLUÇÃO DE CONFLITOS
PAULA FERRAZ DE ASSIS PINTO, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

A partir do conflito familiar, decorrente a separação conjugal, onde um dos ex-cônjuge pratica a alienação parental. Trata-se de um crime doloroso, onde envolve ferir
os sentimentos de todas as partes nesse conflito. A importância central deste estudo aqui
proposto se refere a sua relevância para a pesquisa das possibilidades de resolucionar
a alienação parental. Pois, no tocante à possibilidade de aplicação da mediação familiar
para a resolução e/ou amenização dos conflitos advindos do ato de alienação parental.
O objetivo da aplicação da mediação familiar, é que facilite, principalmente, a família e
consequentemente, ao Judiciário. Por tratar-se de um assunto delicado, a mediação deve
ser vista como o caminho mais adequado para solucionar esse conflito, antes mesmo de
chegar numa penalização onde possa causar mais sofrimento e dor.
PORTE DE ARMAS: ASPECTOS COMPARATIVOS ENTRE BRASIL E EUA
JULIANA RIBEIRO PINHEIRO, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

Direito de portar arma de fogo: comparativo da realidade e a postura americana
em relação a brasileira. Medidas propostas pelo presidente Obama, pretendem reforçar e
ampliar a checagem de antecedentes dos compradores de armas em lojas, feiras ou pela
internet, sob a ótica de uma legislação já existente. Hillary, atual candidata a presidência
dos EUA defende a responsabilização de fabricantes e vendedores em casos de tiroteios
em massa e outras tragédias. Brasil, como contraponto através do Estatuto do Desarmamento, considerado um dos mais rígidos do mundo. Dados do Mapa da Violência apontam
redução dos assassinatos por arma de fogo em seu primeiro ano de vigência. Pesquisas
de segurança pública apontam para o aumento no número de mortes, comparados com os
nove anos posteriores ao Estatuto. Para o autor do Mapa da Violência, o desarmamento
não sustenta a queda da violência. Após a aprovação do Estatuto, o comércio legal de
armas de fogo caiu, mas as mortes por arma de fogo aumentaram.
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SUJEITO DE DIREITO E A ESCRAVIDÃO ASSALARIADA: UMA ANÁLISE
A PARTIR DE EUGENY PASUKANIS
GIOVANE MORAES PORTO, NELSON FINOTTI SILVA

A presente pesquisa pretende analisar a categoria de sujeito de direito e sua
relação com a forma mercantil. Tendo como principal referencial a construção teórica de
Eugeny Pasukanis, principalmente no livro “Teoria Geral do Direito e o Marxismo”. O objetivo desta pesquisa é desconstruir a crença supersticiosa na ideia liberal de que o reconhecimento do indivíduo como sujeito de direito irá possibilitar sua emancipação e a paz
perpétua, demonstrar-se-á que a categoria de sujeito de direito é apenas um dispositivo
de captura para assegurar as relações de troca, ou seja, assegurar a venda da força
de trabalho do sujeito de direito ao proprietário dos meios de produção. Verificar-se-á a
relação da forma jurídica com a forma mercantil e a relação de sujeição do indivíduo em
face do Direito. A metodologia será de caráter dedutivo a partir de pesquisa bibliográfica,
principalmente das construções teóricas do marxismo. É esperado chamar atenção dos
juristas para os perigos do discurso liberal.
DIREITO PENAL MÍNIMO
RICARDO BISPO RAZABONI JUNIOR, GUILHERME DOMINGOS DE LUCA

Pretende-se, com o presente trabalho, abordar o Direito penal mínimo, o qual
se apresenta como uma vertente intermediária do abolicionismo penal e o movimento lei
e ordem. O direito minimista tem como fundamentos princípios constitucionais e penais,
como o princípio da intervenção mínima, da lesividade, da adequação social, da proporcionalidade, da culpabilidade, da legalidade e por fim se utiliza do pilar magno da carta
constitucional, o princípio da dignidade da pessoa humana. O meio de investigação utilizado no presente estudo fora o hipotético-dedutivo, procurando destacar os fundamentos do
Direito penal mínimo, bem como sua existência e problemática no ordenamento jurídico.
Os procedimentos de pesquisa adotados foram bibliografias, livros, teses, artigos científicos e legislações.
A EFETIVAÇÃO DA INIMPUTABILIDADE AO PSICOPATA NA
LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA
VICTÓRIA TERUEL LIMA, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

Inicialmente, o tema trata acerca da efetivação da inimputabilidade ao psicopata
na legislação penal brasileira, onde o método abordado é hipotético-dedutivo. O tema
apresentado para esta pesquisa encontra-se respaldado em critérios de análise de como
garantir a imputabilidade penal, a qual envolve a inteligência e vontade, além de condições
pessoais que permite ao agente ter entendimento do caráter ilícito do fato, para aquelas pessoas que possuem quadro de alterações psíquicas, fatores fisiológicos e fatores
sócios psicológicos e com personalidade psicopática, ou seja, em linhas gerais, como a
imputabilidade penal é e como poderia estar mais bem adequada ao psicopata. Por fim,
os efeitos deste projeto poderão contribuir para uma análise maior do psicopata, dando a
ele um amparo legal mais eficaz, onde a inimputabilidade será uma forma de puni-lo com
consciência e beneficiá-lo com total responsabilidade.
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CHILE E A OPERAÇÃO CONDOR: LEVANTAMENTO HISTÓRICO E A IMPUNIDADE
DAS VIOLAÇÕES AOS DIREITOS HUMANOS NOS CRIMES DA DITADURA
PATRÍCIA HELENA DE ANDRADE CORNEJO, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

Na América Latina houve uma onda de ditaduras anticomunistas. Chile, Brasil,
Argentina, Paraguai, Uruguai, e Bolívia fizeram uma aliança, a Operação Condor, que
tinha como objetivo o compartilhamento de informações, uma agência internacional que
coordenasse as atividades de grupos que se opunham às ditaduras implantadas em cada
país. Depois do golpe militar uma ação repressiva atingiu a todos aqueles que haviam
servido o governo Allende, simpatizantes e aqueles que eram suspeitos por atitudes reversas às novas autoridades. Ocorriam prisões em massa e havia lugares especiais para
os detidos; nesses lugares aplicavam as torturas durante os interrogatórios, com diversas
mortes. As torturas tinham o objetivo de romper a resistência do prisioneiro. Decisões
judiciais anteriores têm desconsiderado o uso da Lei de Anistia. Porém o fato dela continuar existindo é incompatível com as obrigações internacionais do Chile em relação aos
direitos humanos e um ultraje às vítimas e seus familiares.
A ADOÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL: REFLEXÕES
ACERCA DAS LEIS E PROCEDIMENTOS VIGENTES
TAMARA LOPEZ DOS SANTOS, LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

A adoção é um dos institutos mais antigos do mundo. Sua origem remonta desde a Antiguidade sendo prática relatada na Bíblia, no Código de Hamurabi e pelo Direito
Romano. Já na Idade Média, a adoção entrou em declínio caindo em desuso. Apenas em
1804, através do Código Napoleônico, o instituto foi restaurado, sendo pouco utilizado na
prática. Do final do século XIX até os dias de hoje, as leis que regulamentam a adoção no
Brasil já passaram por diversas alterações. Atualmente, segundo o Conselho Nacional de
Justiça, o Brasil possui mais de 40 mil menores vivendo em abrigos e deste total cerca de
5.500 estão aptos para adoção. Aproximadamente 30 mil famílias estão na lista de espera
no Cadastro Nacional de Adoção. A grande questão é por que esses menores ainda não
foram adotados? O que tem dificultado o processo? A presente pesquisa busca uma resposta para essas perguntas por meio de uma revisão bibliográfica sobre o processo da
adoção no Brasil e suas leis vigentes.
TRIBUTAÇÃO NA NUVEM
VERÔNICA CRISTINA DOMINGOS CIRINO, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

Este trabalho objetiva analisar as discussões no âmbito tributário deflagrados
com o armazenamento de dados em nuvem. Trata-se de um novo serviço na era digital.
Ocorre, no Brasil, uma crescente busca por esses serviços, gerando dúvidas quanto ao
tratamento tributário aplicável a essas operações, podendo ser aluguel, Imposto Sobre
Serviços (ISS), Imposto Sobre Circulação de Mercadorias ou Serviços (ICMS), estendendo-se a exportação e importação de armazenamento em nuvem, estando sujeito ao Imposto Retido na Fonte (IRRF), PIS/COFINS-Importação e IOF-Câmbio. Foi apresentado
pela Receita Federal através de um Ato declaratório Interpretativo (ADI), um entendimento
ainda não pacificado, objetivando esclarecer e formalizar a tributação em nuvem, incluin-
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do-a na lista de serviços da Lei Complementar 11/2013. Entretanto, o ADI é controverso,
dividindo opiniões. A pesquisa será feita com base bibliográfica e legislação tributária,
aplicando o método qualitativo e indutivo.
OS NOVOS RISCOS DECORRENTES DA SOCIEDADE MODERNA E O
FUTURO DO DIREITO PENAL
EDUARDA GELÁS LOURENÇO DOS SANTOS, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

A sociedade sempre se atentou às vantagens decorrentes dos avanços tecnológicos, entretanto esqueceu de observar os riscos que os acompanhavam. A partir do
momento em que esses riscos passaram a concretizar-se, provocando desastres globais,
como incidentes nucleares, os cidadãos perceberam o perigo do que até então ignoraram,
e o sentimento de insegurança alastrou-se no meio social, tornando-se geral. Todavia, no
ponto em que os processos de desenvolvimento sociais e científicos se encontram, riscos
já foram gerados, de modo que o seu controle é de extrema dificuldade, se não de total
impossibilidade. Diante dos novos padrões culturais da sociedade moderna e de novas
formas de riscos e conflitos sociais decorrentes dos progressos do homem, indaga-se qual
seria a função do Direito Penal em tal realidade, que até então tinha por objeto o individual,
e não o coletivo, qual seria sua utilidade e o que legitimaria sua atuação, buscando formas
alternativas de intervenção, penal ou não.
DEZ ANOS DA LEI DE DROGAS
RICARDO BISPO RAZABONI JUNIOR, GUILHERME DOMINGOS DE LUCA

O presente estudo procura abordar todas as mudanças significativas passadas
pela lei 11.343/06, a qual se encontra com dez anos de existência e que instituiu o Sistema Nacional de Política Pública sobre Drogras (Sisnad). A referida Lei previu, no seu
início, medidas de uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes
de drogas, estabelecendo também normas de repressão à produção não autorizada e ao
tráfico ilícito de drogas. Utilizando o método hipotético-dedutivo, o estudo busca abordar
as alterações passadas nesses dez anos de vigência da Lei 11.343/06, principalmente no
que pertine às decisões do Supremo Tribunal Federal. A técnica de pesquisa utiliza artigos
científicos, teses, livros e documentos.
DIREITOS FUNDAMENTAIS GARANTIDO PELO DIREITO TRIBUTÁRIO
BRUNA LETÍCIA CORRÊA, RICARDO PINHA ALONSO

Os direitos fundamentais, garantidos na Constituição de 1988, representam um
ganho para a sociedade brasileira como um todo. Nela são descritos os direitos e deveres
individuais e coletivos, os quais devem ser observados em todos os ramos do Direito, bem
como o tributário. Alguns desses direitos são objetos de tributação, no entanto, o Estado
não pode os sufocar ou aniquilar, sendo necessária a limitação de sua atuação. O tributo é
de extremo valor para o funcionamento da máquina estatal, porém quanto maior o valor de
tal tributo mais os direitos inerentes à pessoa humana devem ser resguardados, para que
os contribuintes não sejam obrigados a viver de maneira indigna. É neste sentido que os
Direitos Fundamentais influenciam na ordem tributária. É necessário observar se o Estado
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está agindo de acordo com a Constituição, não ferindo nossos direitos e não nos levando
à miséria. A vida digna é ponto central do nosso Direito, e esta deve ser integralmente
protegida de qualquer ataque.
A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A DISCRIMINAÇÃO POR IDADE
NA RELAÇÃO EM EMPREGO
LUANA PEREIRA LACERDA, LAFAYETTE POZZOLI

O princípio da dignidade da pessoa humana não afirma qualquer valor, mas um
valor único, específico e inerente à pessoa humana. Nesse sentido, destaca-se o instituto
da discriminação no meio ambiente de trabalho; por idade, que afeta o íntimo e propicia
péssimas condições de vida ao trabalhador. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo
225, caput estabelece a garantia de um meio ambiente de trabalho sadio para todos e,
também, em seu inciso XXX artigo 7º a proibição da discriminação por idade, no momento
da admissão do empregado. Entretanto, ainda, é possível averiguar que na relação de
trabalho vários são os atos tanto por parte do empregador, superior hierárquico e colegas
de trabalho, que promovem a discriminação por idade, consequentemente, agressão à
dignidade da pessoa humana. A proposta do presente artigo consiste na análise crítica,
com base nos métodos dedutivos e técnicas de coletas de dados bibliográfico, documental, jurisprudencial e via internet.
AS DUAS FACES DO DIREITO NA ALEMANHA NAZISTA
JULIA PELIZZON DOS SANTOS, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

Após a Grande Guerra, o Tratado de Versalhes com o intuito armistício, acabou
responsabilizando a Alemanha e a incumbindo de se restituir e dirimir tudo o que provocara. Anos depois, em meio à crise socioeconômica instaurada no país, surge Adolf Hitler,
que acabou se tornando protagonista do ressurgimento de uma Alemanha acuada. No
poder, todo o seu radicalismo implantou-se de forma sorrateira, protegido por um véu de
legalidade, respaldado por muitos, inclusive juristas. A pesquisa cuida dessa dualidade
de Direitos, em que o direito positivado e praticado acoberta pretensões de um líder autocrático, deixando a população sem voz. A Pesquisa é Básica, o Método de Pesquisa é o
Dedutivo e as Técnicas de Coleta de Dados são: bibliográfica, documental e via internet. A
pesquisa desencadeará questionamentos quanto à transparência entre a relação Estado-População, as intenções de um e o poder de voz e mente ativa do outro.
Palavras-chave: Alemanha Nazista. Direito Nazista. Tratado de Versalhes.
IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DO CONTRATO DE SOCIEDADE
JOAO FELIPE SIMOES AGUIAR, ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS

A sociedade empresarial nada mais é do que a junção de esforços (capital) entre
duas ou mais pessoas, com a finalidade de exercer alguma atividade econômica em que
se tenha lucro. São constituídas através de um contrato social que deve ser devidamente
registrado na Junta comercial ou no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas para a sua
validade. O registro do contrato social registrado é de suma importância para a proteção
dos bens pessoais dos sócios. Por exemplo: na sociedade não personalizada, os sócios
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respondem ilimitadamente pelas dívidas sociais, ou seja, os bens pessoais podem ser penhorados no caso de dívida; Já na da sociedade limitada, apenas os bens e o capital social
respondem pelos débitos da empresa assegurando assim os bens particulares. Portanto,
o objetivo do registro de pessoas jurídicas é legitimar a atividade da empresa garantindo
direitos e deveres, e assegurar o patrimônio pessoal dos sócios.
O DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA EM ESPAÇOS PÚBLICOS
DISNAEL PEREIRA DOS ANJOS, VIVIANNE RIGOLDI

Em diversas cidades brasileiras é possível identificar um movimento crescente
de manifestações artísticas em espaços públicos, como ruas e praças. Os artistas que
se apresentam em centros urbanos têm se deparado com problemas de cunho jurídico,
notadamente a falta de uma lei que regule suas apresentações artísticas.
Dessa maneira, pretende-se analisar as normas contidas em nossa legislação e verificar
sua aplicabilidade como forma de solucionar o problema. Dada a escassez de materiais
acadêmicos sobre o tema e a falta de conhecimento por parte da sociedade e dos próprios
artistas de rua, a presente pesquisa visa dar visibilidade e debater o assunto.
Pretende-se ainda, esclarecer quais são os direitos e deveres previstos na Constituição
Federal, analisando os Direitos à Cultura, bem como à Liberdade de Expressão Artística e
do Pensamento, outrossim, apurar a quem compete regular e legislar sobre as apresentações artísticas em espaços públicos.
SALÁRIO UTILIDADE OU IN NATURA: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O
POSICIONAMENTO DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO RECONHECIMENTO DA
NATUREZA SALARIAL DAS UTILIDADES FORNECIDAS NO CONTRATO DE TRABALHO
SAMUEL MAGALHÃES RIBEIRO, OTÁVIO AUGUSTO CUSTODIO DE LIMA

A presente pesquisa tem como objetivo principal abordar os vários impasses enfrentados pelo Poder Judiciário Trabalhista nas reclamações trabalhistas, que objetivam
o reconhecimento das utilidades fornecidas pelo empregador, como de natureza salarial.
Isto porque, as empresas, cada vez mais, com o intuito de diminuir a carga tributária sobre
a folha de pagamento, remuneram seus empregados com o fornecimento de utilidades,
com a intenção de desonerar a folha de pagamento e escapar da tributação excessiva, em
prejuízo das garantias salariais dos empregados Para isso será feita uma pesquisa doutrinária e jurisprudencial, para obter uma sustentação teórica e prática do fenômeno, como
também a confrontação das linhas de pensamento, tanto nos casos em que os pontos de
vista são discordantes.
DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E DA JUSTIÇA SOCIAL
YURI LUIS TEDESCO AGUILAR, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

O presente estudo, cujo tema é “Do Princípio da Igualdade e Da Justiça Social”
tem por objetivo entender a relação desses princípios com a função do Estado como
promotor do bem comum. Observa-se o bem comum como sendo o conjunto de direitos
fundamentais inseridos na Constituição, bem como pelos princípios constitucionais. Para
que o Estado promova o bem comum, é necessário que ele garanta aos indivíduos o
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exercício desses direitos fundamentais, dentre eles, o princípio da igualdade e o princípio
da dignidade da pessoa humana. Já a justiça social, exige de cada indivíduo aquilo que
é necessário para a efetivação da dignidade da pessoa humana dos demais integrantes
da sociedade alcançando, assim, o bem comum. Assim, pelo método hipotético-dedutivo,
busca-se entender a relação das ações afirmativas como garantia do princípio da igualdade e da justiça social, frente ao preconceito racial existente na sociedade brasileira.
Palavras-chave: Justiça Social. Bem Comum. Preconceito.
O "EXCEPTO NON ADIMPLETIS CONTRACTUS" EM FACE DO PRINCÍPIO
DA BOA-FÉ OBJETIVA DO CONTRATO
JOÃO VICTOR DA SILVA MACHADO, LUIZ VIEIRA CARLOS JUNIOR

A presente obra terá como campo de atuação ás clausulas “Excepto non adimpletis contractus”, “Excepto non rite adimpletis contractus”, e a cláusula “Solve et repet”
diante de uma legislação que primordialmente visa o “pacta sunt servanda”, com o escopo
de que o contrato siga o princípio contratual da boa-fé objetiva, que as partes façam o que
estiver ao seu alcance para que ocorra a extinção natural do contrato. Porém ao alegar
estas hipóteses de exceção do contrato não cumprido, a parte que a invoca iria de embate
ao princípio da boa-fé objetiva? E ao alegar a exceção dentro das possibilidades de exceções, que seria a clausula “solve et repet”, a parte que a desponta não estaria suprimindo
e postergando seus próprios direitos dentro da bilateralidade e onerosidade contratual? E
como ficaria a condição Sinalagmática deste instrumento, tendo em vista que foi ultrajada
a relação de causa e efeitos entre estes? O trabalho que será desenvolvido virá a esclarecer todas estes apontamentos.
O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS: APLICAÇÃO E OBJETIVO
MARIANA JENAINA RODRIGUES PRIOLI, LUIZ CARLOS VIEIRA JÚNIOR

Em virtude da importância dos contratos para a sociedade, o Princípio da Função
Social dos Contratos possui o objetivo de evitar e diminuir as injustiças sociais. O direito
contemporâneo tem como uma de suas principais características a socialização jurídica,
promovendo o prevalecimento do bem-comum e a redução das desigualdades sociais. Na
área contratual procura-se equilibrar o interesse entre as partes, juntamente com a liberdade destes, atrelando-os aos fins do contrato, para que não ocorra danos a sociedade.
Nessa perspectiva o princípio citado, disciplina e relaciona o princípio da autonomia da
vontade, juntamente com os princípios da boa-fé e da probidade. Portanto, é primordial
ressaltar que não o princípio da função social não limita a autonomia privada, apenas norteia as cláusulas que regem o contrato.
INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO
JOELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA SASSAKI, SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

O resumo aborda uma reflexão sobre as dificuldades da inclusão de pessoas
com deficiência no mercado de trabalho, uma vez que este tem um papel central na constituição da subjetividade dos indivíduos e da sociedade. A legislação trabalhista garante
às pessoas com deficiência a possibilidade de inserção no mercado. Porém, não diminuiu
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as dificuldades de inclusão. Além de questões como a baixa escolaridade e qualificação,
existem também, as dificuldades dos empregadores em lidar por falta de conhecimento
e preconceito. A humanidade foi fundada por meio do trabalho, uma vez que o trabalho é
uma atividade estritamente humana. É parte da vida no que se refere à dignidade, à formação do caráter, à convivência social, à existência, dentre outros fatores. Nos dias atuais
não são poucos os portadores de deficiência requerendo seus direitos de cidadãos, muitos
ainda vivem no anonimato. Na verdade, querem ser reconhecidos como pessoas que são,
que podem ser responsáveis pelos seus atos civis.
DESEMPREGO E FLEXIBILIZAÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO
DAMARIS RAQUEL LOURENÇO, OTÁVIO AUGUSTO CUSTODIO DE LIMA

A pesquisa tem como objetivo favorecer a reflexão sobre o desemprego e a
flexibilização do Direito do Trabalho. Atualmente, convivemos com um crescente desemprego, não apenas por motivos conjunturais(crise econômica),mas também por motivos
estruturais(revolução tecnológica).Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, o desemprego ficou em 11,2% no trimestre encerrado em abril/2016.Em razão
deste cenário, surgem propostas de flexibilização das leis trabalhistas, como a adoção do
PPE(Programa de Proteção ao Emprego),que permite a redução da jornada, redução de
salários e garantia de trabalho por um determinado período, ou propostas como a de prevalência de acordo e negociação coletiva sobre as leis trabalhistas. Neste contexto, surge a
necessidade de questionarmos se as garantias conquistadas pelos trabalhadores impedem
o progresso, não permitindo o avanço econômico ou, contrariamente, que este desenvolvimento deve ocorrer com a garantia de proteção da dignidade da pessoa humana.
O DIREITO DE LIBERDADE: DAS PRIMEIRAS CIVILIZAÇÕES À PÓS-MODERNIDADE
BRYAN FERREIRA SANTOS, VIVIANNE RIGOLDI

A liberdade sempre foi buscada pelos homens, desde épocas remotas até os
dias atuais. Essa busca não se deu de forma simples, pois muitos lutaram arduamente
e até morreram para que as leis e costumes fossem mudados e sua liberdade garantida.
Desta forma, o fato da luta por esse direito ser tão cara, faz com que seja necessário um
estudo cada vez maior sobre o assunto, porque apesar de hoje a liberdade ser declarada
como um direito intrínseco ao homem na Declaração Universal dos Direitos Humanos e
ser assegurada pelas Constituições de muitos Estados, a sua proteção encontra um dos
grandes desafios na conciliação com a ordem pública.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A RENÚNCIA DAS VÍTIMAS
ANNA FLAVIA S. MARTINEZ, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

Esta pesquisa busca expor os principais motivos que levam à não persecução
penal nos casos de violência doméstica, a começar pela falta de confiança dos brasileiros no Poder Judiciário, principalmente em relação às variáveis de acesso e eficácia do
sistema. E, em segundo lugar, as dificuldades de colocar em prática o que é oferecido e
garantido pela lei 11.340/2006, a “Lei Maria da Penha”, por exemplo: o grupo multidisciplinar, como o NUDEM, que oferece ajuda jurídica, hospitalar e social às mulheres, mesmo
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que antes e depois da renúncia, mas que na realidade não abrange diversos municípios,
dificultando o acesso das vítimas à informação e assistência. E, por fim, a motivação em
relação ao caráter sexista e patriarcal da sociedade brasileira que culpabiliza as vítimas
- estimulando a desistência - e que inocenta o agressor. Sendo assim, para solucionar o
problema da violência, é necessário um esforço coletivo profissional e, também, da sociedade afim de emancipar a vítima.
A SUPRESSÃO DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS, ANTE UM
ESTADO DEMOCRÁTICO DE EXCEÇÃO
GIOVANA APARECIDA DE OLIVEIRA, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

Neste trabalho, tem-se por desígnio realizar um estudo sobre a permanência de
um Estado de Exceção, consoante à ordem democrática brasileira vigente, pós ditadura-militar, tendo por sustentação, a busca pela proteção dos Direitos Humanos Fundamentais. Levar-se-á em consideração a atual conjuntura social, a partir da formação narcisista
dos indivíduos homo econmicus. Buscar-se-á delinear o aprisionamento da vida e dos
corpos das populações, realizados pelo poder soberano por meio do exercício do biopoder e da biopolítica, vez que o Estado adestra os indivíduos também com a finalidade de
garantia do capitalismo, dispondo à margem da sociedade, os de vidas nuas. Estes, que
são denominados homines sacri, tem seus direitos suprimidos por um Estado de Exceção,
que, inquietantemente, está se tornando regra por intermédio da propagação de um discurso utilitarista. E, quando o estado de exceção se transforma em regra, o paradigma que
surge é o do campo de concentração.
O PRINCIPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCENCIA
POLYANA SOARES DE ALMEIDA, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVAO

A presente pesquisa tem como objeto de estudo, o “Princípio da Presunção de
Inocência”. Previsto no art.5º inciso LVII da Constituição Federal, trata-se de um Direito Fundamental de Liberdade e Dignidade da Pessoa Humana, e mais, é uma Garantia
Processual Penal atribuída ao réu, visando sua liberdade, e salientando a necessidade
do Estado em comprovar a culpabilidade do acusado. Ainda que, esse princípio seja manifestado de forma implícita em nosso ordenamento jurídico, o mesmo deve ser respeitado e seguido, pois acima de qualquer dúvida ou incerteza,“Damnatus innocens est dum
quisque”, todo homem se presume inocente até que seja declarado culpado. Diante disso,
espera-se que, a pesquisa leve a reflexão que justiça não se trata apenas da busca pela
verdade e a condenação do indivíduo, mas sim, respeitar valores e princípios atribuídos a
este que é esquecido pelo Estado e Desamparado pela Sociedade.
DA INVESTIGAÇÃO PENAL E ANÁLISE DAS PENAS NOS CRIMES CIBERNÉTICOS
JOSIMAR DA SILVA BORGES, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

Diante da grande influência da globalização, os crimes cometidos pela internet
vem se tornando cada vez mais frequente no Brasil. A rapidez de difusão deste tipo de
crime, deve estimular o acompanhamento tecnológico e deixar para trás o estigma de
impunidade para esta classe criminosa. Portanto, pergunta-se: Qual é o status quo da
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investigação penal no Brasil com relação aos crimes virtuais? O objetivo do estudo compreende verificar a forma como pode ser realizada a investigação nos crimes virtuais e se
a legislação existente é suficiente, ainda analisar as penas aplicadas em crimes cometidos
na internet. A metodologia proposta fundamenta-se na revisão sistemática da literatura e
pesquisa de campo, considerando a possibilidade de buscar informações diretamente no
espaço onde ocorre o fenômeno, e reunir as informações a serem estudadas e documentadas. A hipótese do estudo é que haja ainda obscuridade com relação a investigação
penal do Brasil para o Brasil.
O DIREITO COMO ARMA POLÍTICA E OS REFLEXOS NA SOCIEDADE
LUIS PEDRO ALVES DE OLIVEIRA, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

Não há como falar de influência do direito na política sem citar os fatos recentes
em nosso país. É certo que o povo brasileiro só perdeu com toda essa sujeira na qual foram submetidos. O Direito à saúde, à educação, à moradia e integridade, foram usurpados
pela "máfia" política que desvia bilhões os quais poderiam ser investidos em melhorias
públicas. Porém, nós, por várias vezes tentamos ludibriar a lei para facilitar nosso lado, o
que nos mostra que tal pratica está cravada na índole do povo brasileiro. Este estudo visa
apontar as necessidades jurídicas relacionadas à política partidária brasileira, bem como
as formas de se buscar em favor dos cidadãos a segurança relacionada às possibilidades
de cálculo na vida, o que foi levado pela corrupção e seus maléficos efeitos, como: o desemprego, a falta de investimento, de melhor assistência do Estado no tocante aos direitos
fundamentais sociais, além de buscar, por meio do direito, novas formas de minar a crise
decorrente da corrupção.
A UTILIZAÇÃO DA NOVA FERRAMENTA JURÍDICA: MEDIAÇÃO
ISADORA LETÍCIA FONSECA DOS SANTOS, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVAO

O presente trabalho trata sobre a Mediação, do qual foram utilizadas fontes legislativas e doutrinárias, tendo como objetivo mostrar a necessidade de utilizar essa nova
ferramenta jurídica. Surgiu como uma possibilidade o uso da mediação que está elencada
na LEI N° 13.140, de 26 junho de 2015 e também tratada no Novo Código de Processo
Civil de 2015. A mediação é um método extra judicial para a resolução de conflitos, e por
meio dela um terceiro atua como mediador que assiste e guia as partes para realizarem
um acordo, devendo ser imparcial e neutro. A mediação é uma maneira de evitar transtornos em face de um processo, considerada mais ágil, do qual o acordo é realizado com a
vontade das partes e homologação judicial.
DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES Á PROTEÇÃO DOS MAUS TRATOS
PATRICIA DOS SANTOS CHIAVELLI, ALINE STORER

A atualidade convive com diversos casos de maus tratos contra crianças e adolescentes. Os maus tratos mais comuns são por omissão ou ação, e através de pesquisas
é perceptível saber que as consequências desses atos para as vítimas são gravíssimas,
impedindo seu desenvolvimento social e ocasionando diversos problemas ao longo de sua
vida. O objetivo geral desta pesquisa é investigar meios para que os direitos da criança
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e do adolescente sejam além de garantidos, efetivados a luz dos direitos fundamentais
estabelecidos pela Constituição Federal e disposto no ECA (Estatuto da criança e do adolescente), no contexto da proteção e promoção do mínimo necessário desenvolvimento de
uma vida digna para as crianças e adolescentes, que são pessoas em formação. O método de pesquisa é o Hipotético Dedutivo e as coletas de dados serão através de pesquisas
bibliográficas e arquivos digitais.
ADEQUAÇÃO DA PENA À RESSOCIALIZAÇÃO
LARA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

Partindo da visão positivista, que surgiu no século XIX, analisa-se a pena e seus
fundamentos, que tem por objetivo afastar o criminoso da sociedade, podendo ser aplicada antes mesmo da condenação. Contudo a ressocialização ficou em segundo plano, tendo em vista a periculosidade do criminoso e o afastamento dos demais, grandes ofensas
aos direitos humanos acabaram por cometidas. Então ao analisar as finalidades da pena
observamos que estão longe de serem alcançadas, gerando graves consequências, que
encontramos nos índices de reincidência e o aumento da criminalidade, de forma a levar
ao estudo de alternativas à prisão.
O PRINCÍPIO DA IGUALDADE NA APLICAÇÃO DAS AÇÕES AFIRMATIVAS
HATUE MARTINHÃO ESQUINELATO, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

Ações afirmativas são as políticas públicas focadas em um exercício positivo do
poder estatal no sentido de proporcionar combate às discriminações raciais, de gênero,
religiosas com o objetivo de aumentar a representatividade das minorias. O que deve ser
analisado são os motivos que instituem o uso, bem como é preciso explicitar a real necessidade dentro do território brasileiro, ponderando, ao fim, a possibilidade de êxito. As
leis brasileiras, seguindo um modelo norte-americano, preveem diversas modalidades da
medida, assegurando o direito das mulheres, idosos, deficientes, negros e índios, contudo
ainda há polêmicas ao redor da sua aplicação, exemplificado pela ADPF 186. Ademais, há
a exigência em proporcionar a igualdade material, isto é garantir a efetivação das políticas
inclusivas. Neste viés, portanto, o Princípio da Isonomia deve ser base fundamental de um
Estado Democrático de Direito assegurando uma sociedade livre, justa e solidária.
DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO GARANTIDOR
DO EXERCÍCIO DA CIDADANIA
LAURA BATISTA LEAL BRAGANTE, VIVIANNE RIGOLDI

O tema estudado tem o intuito de desenvolver uma análise crítica quanto à aplicação do direito social à educação previsto no Capítulo II, artigo 6º, da CF/88, sendo este
artigo o primeiro na ordem cronológica a assegurar tal direito, portanto será interpretado
de forma sistemática junto às outras normas. Almeja demonstrar qual é o método que a
União, os Estados do Distrito Federal e dos Municípios, conforme dispõe os artigos 23,
inciso V e 24, inciso IX, da CF/88, cumprem com a garantia deste direito aos cidadãos.
Trata-se do direito à educação como base formadora do conhecimento para a instrução do
indivíduo perante à sociedade, para que este possa participar do Estado democrático de
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direito, exercendo a cidadania de forma plena. Busca a relação do direito social à educação
em equiparação ao direito fundamental, por se tratar de um valor intrínseco à dignidade da
pessoa humana, sendo fundamental ao indivíduo como parte integrante da sociedade.
A MANIPULAÇÃO DE CÉLULAS TRONCOS EMBRIONÁRIAS E O PRINCÍPIO
DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
CARLOS HENRIQUE BALDICERA, MELISSA CABRINI MORGATO

Os avanços científicos e tecnológicos no tocante a manipulação de células troncos denota não existir limites para a ciência, que juntamente com os avanços produz
consequências. A decisão do STF pela constitucionalidade do art. 5º da Lei de Biossegurança, caracteriza uma decisão histórica, trazendo esperança de vida a muitas pessoas
que dependem deste método para sobreviver. Embora esta seja de suma importância o
Estado deve preservar o princípio da dignidade da pessoa humana controlando os limites
a afronta aos direitos fundamentais inerentes ao ser humano. O bem jurídico mais importante a ser tutelado é a vida digna, e as polêmicas sobre célula tronco embrionárias não
estão nas técnicas e descobertas, mas no uso em que a civilização faz de suas invenções.
Ante os argumentos, existe um consenso com a humanização de Kant onde o homem não
está a ser tratado como coisa ou meio, antes é visto como um fim em si mesmo, pois toda
exploração pela ciência buscar servir a ele próprio.
O MARCO CIVIL DA INTERNET COM ÊNFASE EM NEUTRALIDADE DE REDE
ELISÂNGELA DE BRITO SANTOS, MARIO FURLANETO

O presente artigo tem como objetivo realizar algumas considerações e conceitos a
respeito do surgimento da internet, bem como sua evolução no Brasil e as principais discussões
que permeiam a lei 12.965 de 23 de abril de 2014 (Lei do Marco Civil da Internet) e o Decreto
8.771 de 11 de maio de 2016. Compreenderemos o momento em que o MCI começou a ser
desenhado, os direitos, deveres, princípios e garantias no âmbito da internet. Veremos também
as etapas de consultas, plataformas de coleta de contribuição pública apreciados pelos gestores do projeto, a guarda dos dados dos usuários pelos provedores de conexão e aplicativos, os
pilares do MCI e algumas pontuações sobre a neutralidade de rede.
O DIREITO NO FIM DA VIDA: DIREITO À MORTE OFENDE A DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA?
CAMILA DE MELO CARNAÚBA, MELISSA CABRINI MORGATO

A dignidade da pessoa humana é um princípio essencial, vetor de outros direitos
fundamentais, entre eles o direito à vida que, é direito relativo. Assim, esta pesquisa, procura investigar se, a eutanásia, forma de antecipação do processo natural da morte, pode
ser recepcionada pela Constituição Federal.
A POSSÍVEL APLICABILIDADE DA TEORIA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO DE
GUNTHER JAKOBS À DITADURA MILITAR BRASILEIRA
TAMYRES CONCEIÇÃO PAULINO SOARES, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOSO

Brasil, durante as décadas de 60 e 70 vivenciou a face mais repressiva da Di-
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tadura Militar, os Governos eram duros em relação ao tratamento dado aos dissidentes
e opositores. Além da violência vivida dentro dos departamentos e das casas da morte,
esses indivíduos eram privados de seus direitos quando presos pelo regime, pois eram
considerados inimigos da sociedade e do Estado. Para Jakobs, o inimigo não deveria ser
considerado e tratado como uma pessoa (no sentido jurídico), ou seja, ele deveria ser
privado de seus direitos e garantias processuais, o que corresponde exatamente ao tratamento empregado aos presos políticos, que perderam direito ao Habeas Corpus com o AI5, por exemplo. A criação de normas pelo Estado eram baseadas no autor e não no delito,
o que fica claro na análise da Lei de Segurança Nacional, buscava-se desse modo uma
antecipação da punibilidade, que também é citada por Jakobs, punindo atos preparatório,
sendo o art.25 do decreto-lei n°314 de 1967, um exemplo.
CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA
CARCERÁRIO BRASILEIRO
MARCELA SEVERINO COSTA, JOSE EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

Os presídios brasileiros em sua maior parte são mantidos pelo próprio estado;
hoje enfrenta-se uma crise carcerária na questão de direitos humanos e manutenção da
ordem. Em contrapartida à deficiência da gestão do sistema carcerário, a privatização dos
presídios tem demonstrado bons resultados. Um sistema que defende um tratamento humanizado, ainda que com um custo mais alto, se compromete a oferecer uma infraestrutura de boa qualidade e com recursos de ressocialização. considera-se ainda a condição
dos funcionários desses presídios, uma vez que, se tais colaboradores não se adaptarem
com a função, não se torna obrigatória a permanência destes, como acontece nos casos
dos funcionários estatais, que possuem garantia, logo, não podem ser substituídos. Com
apenas duas experiências no Brasil, a presente pesquisa tem como objetivo o estudo de
casos concretos e comparação de dados, para propor uma reflexão acerca da privatização do sistema carcerário e suas consequências.
INFERÊNCIA DO PRINCÍPIO DA AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS COMO NORMA
JUS COGENS NA BAÍA DE GUANTÁNAMO
ISABELA TREMESCHIN BARREIRA, ISADORA TREMESCHIN BARREIRA, CLARISSA CHAGAS
SANCHES MONASSA

O direito internacional abarca as normas JUS COGENS, preceitos imperativos
que submetem sujeitos de direito internacional à sua aplicação, pois são valores essenciais. Objetiva-se a inferência do PRINCÍPIO DA AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS
como norma JUS COGENS na Baía de Guantánamo, princípio garantidor da autonomia
econômica, política e cultural dos Estados. Com a intervenção americana pela independência de Cuba a Baía tornou-se território estadunidense em 1903 por acordo entre ambos, transferindo controle e jurisdição aos americanos e mantendo a soberania cubana
para servir de base naval. Em 2002 transformou-se em prisão violando o princípio em
tela sob o aspecto da integridade do território, da disposição dos próprios recursos e do
princípio democrático. Pesquisa básica, de método indutivo, técnicas de coleta de dados
bibliográficas e estudo de caso via internet. A pesquisa pretende enriquecer e ampliar o
conhecimento sobre o tema no campo do Direito, facilitando futuras pesquisas.
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DIREITO A VIDA OU DIREITO SOBRE A VIDA?
LUANA DA SILVA KERCHE DE CAMARGO,MARIA ELISA MOURA ANTONIO,
TEÓFILO MARCELO DE AREA LEAO JUNIOR

No presente resumo trata-se de conflagrações na qual se opõe o Direito a vida X
Direito sobre a vida, onde se acarreta a colisão entre o poder de viver e o dever de zelar
pela vida do outrem. Presente na Constituição Federal, refere-se aos direitos e valores garantidos a sociedade residente do País, assegurado como forma de liberdade, igualdade,
segurança e à propriedade. A problemática decorrente deste leva-nos desde a concepção
da vida à origem da mesma, versando ao tutor ou semelhante, na qual zelará a vida deste
incapaz. O Direito sobre a vida implica na capacidade de decretar ou impor determinadas
conjunturas, na qual possibilita o responsável a decidir pelo incapaz. A gravidade importa-se na decisão do incapaz ainda na concepção, o possível futuro desse nascituro depende
do ser responsável. A fim de reprimir decisões que importam à destruição de um feto,
como o aborto, o método de pesquisa adotado possui caráter dedutivo.
O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROVA ILICITA COMO VALORIZAÇÃO
DA ÉTICA NOS PROCESSOS
MARIANA DE OLIVEIRA DEL'MASSA, MARIA LAURA ROSSATTO FRANCO,
LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

É sabido que, no tocante à ética nos processos judiciais, é imprescindível sua aplicação na obtenção de provas. Para tanto e, de acordo, temos o Princípio da Proibição da
Prova Ilícita disposto em nossa Carta Magna; artigo 5º LVI que prevê que tais provas são
inadmissíveis. Ademais, o artigo 332 CPC dispõe que somente os meios legais são hábeis
para provar a veracidade dos fatos. Ainda que tais artigos disponham em contrariedade à
prova ilícita, temos três correntes de aceitação, quais sejam: a conservadora, que impede em
qualquer hipótese a utilização de provas ilícitas; a corrente liberal, que aceita a prova ilícita e
a intermediária que utiliza a proporcionalidade dos bens jurídicos em questão, ponderando
a utilização desse tipo de prova. Desta forma temos como objetivo deste trabalho, valorizar
a ética nos processos, para que tenham e ocorram dignamente de acordo com o que está
disposto em nosso texto normativo, enaltecendo nossos valores sociais e individuais.
AS VULNERABILIDADES DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: UMA
ESPECIALIZAÇÃO DO INDIVÍDUO NA CRIMINALIDADE
OTÁVIO FERNANDO COSTA, RAFAEL DE OLIVEIRA CITÁ,
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

O presente estudo possui como objetivo analisar o atual cenário do sistema prisional brasileiro, como uma forma implícita de especializar o indivíduo na criminalidade.
Utilizando-se o método hipotético-dedutivo, temos por demais notório que o nosso sistema prisional está definitivamente falido, pois a intenção originária de punir e ressocializar
o preso, se perdeu há muito no tempo. O que nos deparamos, atualmente, são locais
totalmente desprovidos do mínimo possível assegurado ao ser humano. Neste aspecto,
ao ingressar no presídio, o indivíduo deixa para o lado de fora todos os seus direitos e
garantias constitucionalmente previstas, como se a prática de um crime fosse causa de renúncia obrigatória à sua cidadania e seus direitos fundamentais. Outrossim, o contato com
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os demais presos e facções ali já formadas, as quais já possuem sua doutrina já formada
e voltada para uma criminalidade mais intensa, torna um indivíduo mais especializado no
crime, muito pior do que quando entrou.
O PACTA SUNT SERVANDA E A CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS E
O EQUILÍBRIO DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS NA ATUALIDADE
LARISSA PIRES ESTOFALETE, KEILA ANTUNES BENTO, LUIS VIERA CARLOS JUNIOR

A influência social da Constituição Federal realçou a concepção generalista dos
contratos no Código Civil estando presente os conceitos fundamentais da boa-fé objetiva
e proibição do enriquecimento sem causa. Desse modo a liberdade para contratar se
liga ao princípio da função social dos contratos buscando sempre colocar as partes em
igualdade. A Teoria da Imprevisão vista como uma vertente moderna da chamada cláusula
rebus sic stantibus pode ser definida como acontecimentos supervenientes que alteram
profundamente a economia do contrato perturbando o seu equilíbrio, vista como mitigadora da cláusula pacta sunt servanda. Se antes imperava uma cláusula rígida, que previa
o cumprimento do contrato a qualquer custo, hoje verificamos que tal imposição não tem
mais espaço no direito civil constitucional moderno. Dessa forma, a solução ideal para a
inexecução contratual, em razão da onerosidade excessiva a um dos contratantes, não é
mais a mera resolução do contrato, mas sim, a sua revisão.
SEGURANÇA PÚBLICA, UM DIREITO DA SOCIEDADE
CAMILA SANT`ANNA, JAIRO JOSÉ GENOVA

No presente trabalho, procura-se demonstrar a relação da sociedade com a segurança pública, bem como a constante violação dos direitos humanos em nosso cotidiano através do alto índice de violência ao qual a sociedade é submetida e a atuação da
Polícia em relação a essa. Percebe-se a generalização da violência que atinge a todos os
setores da sociedade de maneira desenfreada, uma vez que a criminalidade não exclui
nenhuma classe social, pois presenciamos na mídia diariamente casos de extrema violência, e os crimes são cometidos de maneiras cruéis. A nossa Carta Magna trouxe em
seu texto direitos e deveres para os cidadãos brasileiros, bem como estabeleceu também
os deveres do Estado em garantir os direitos dos brasileiros e dentre eles o direito fundamental à Segurança Pública. Preceituou em seu artigo 144 “caput” que é dever de todos
a Segurança Pública, ou seja, o poder público sem exceção, em todas as suas esferas,
municipais, estaduais e federal tem o dever de garanti-la.
BENEFÍCIOS DA FISCALIZAÇÃO ESTATAL NA APLICAÇÃO DA POLÍTICA
NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO
ANDERSON DE SOUSA PINTO, TACIANA SOARES DE OLIVEIRA,
RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES

A Constituição Federal em seu Artigo 5º inciso XXXII determina que ""o Estado
promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor"", nesse sentindo, é dever do Estado
zelar pela proteção ao consumidor nas suas relações de compra e venda. A proposta busca
um estudo do consumidor frente à fiscalização Estatal e a sua fragilidade em relação ao
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mercado de consumo. Visando a proteção ao consumidor e reconhecendo sua vulnerabilidade perante o fornecedor, foi editado o Código de Defesa do Consumidor, codificação que
parte do pressuposto da boa-fé nas relações de consumo, protegendo o cidadão de toda
e qualquer ameaça ao seu direito, atribuindo ao Estado o dever de regular as relações de
consumo por intermédio da implementação de políticas públicas. Assim, esse Código tem
sua essência baseada nos preceitos constitucionais. O trabalho se utiliza de pesquisas bibliográficas físicas e virtuais. Palavras-chave: Consumidor; Fornecedor; Fragilidade.
TERCEIRIZAÇÃO E A PRECARIZAÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS
MYLENA MAYRA DIAS VENDRAMINI, MANUELA PIRES PIROLO,
OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

A contratação de trabalhadores por outra empresa para intermediar a prestação
de serviços é chamada de terceirização trabalhista, tendo como um de seus objetivos
obtenção de maior lucratividade e competitividade. No Brasil, a terceirização está limitada
à atividade-meio do tomador de serviços, não sendo possível realizá-la na atividade-fim
da empresa. Essa forma de gestão, mesmo com tal limitação, tem crescido de forma
exponencial, pelas vantagens econômicas características da contratação e limitação de
direitos dos trabalhadores. Atualmente tramita no Congresso Nacional projeto de lei que
amplia a possibilidade de terceirização no país, inclusive na chamada atividade-fim. A
presente pesquisa tem como objetivo investigar o instituto da terceirização e avaliar se
a sua ampliação poderá acarretar uma supressão de direitos dos trabalhadores ou uma
precarização de direitos na prestação de serviços.
A CRISE DA REPRESENTATIVIDADE POLÍTICA NO BRASIL
BRUNA TAVARES DE FREITAS. NAYARA ROMANOSKI VALENCIANO, VIVIANNE RIGOLDI

Partido político pode ser conceituado como “associação de pessoas com uma
ideologia ou interesses em comum, que mediante uma organização estável (partei-apparati) miram exercer influência sobre a determinação da orientação política dentro de um
país”. É certo que em todas as democracias é indispensável atuação dos partidos políticos
e suas atribuições nas três áreas fundamentais da democracia representativa: eleitoral,
parlamentar e governamental. Porém o que se pretende analisar no presente estudo é a
crise ideológica política dentro dos partidos, assim como, o declínio da afiliação partidária
dentro da sociedade em face do aspecto central dessa crise: a falta de representação.
A consecução do trabalho se dará por meio da exploração bibliográfica e os referenciais
teóricos jurídicos e sociológicos que tratam do assunto.
A "PECULIAR" AUDIÊNCIA UNA DO PROCESSO DO TRABALHO
ISAQUE M. NOGUEIRA, FERNANDA CARLA A. DE MOURA LOPES, ANDRÉA ANTICO SOARES

Sob a batuta do método dedutivo e pautado em pesquisa bibliográfica, legislativa
e jurisprudencial, este trabalho busca estudar a audiência UNA no processo trabalhista.
Dotada de urgência e caráter alimentar, a justiça do trabalho tem procedimentos diferenciados, regidos pelos princípios da Oralidade, da Economia Processual, da Concentração,
da Irrecorribilidade das Decisões Interlocutórias e da Instrumentalidade Processual; sendo
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o órgão que visa entregar a tutela jurisdicional com praticidade e rapidez, além de igualar a
relação trabalhador/patrão. A audiência UNA é característica do rito sumaríssimo criado pela
lei nº 9957/00, onde cabem causas de 2 a 40 salários mínimos. Ela reúne todos os atos de
maneira oral e contínua sob a direção do juiz, onde a defesa, as provas testemunhais e os
depoimentos das partes são colhidos sequencialmente e os documentos probatórios analisados em conjunto. Assim, logo após e objetivando sempre a praticidade, a decisão é prolatada.
HERANÇA DIGITAL: UMA TEORIA DA EXISTÊNCIA DE SOBREVIDA
DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
FRANCIELLE GOTARDI, JUAN ROQUE ABILIO, RICARDO VILARIÇO FERREIRA PINTO

Trata-se de uma análise quando à destinação das senhas de contas virtuais,
em especial as redes sociais, quando da morte de uma pessoa. Neste contexto, surge a
discussão quanto aos direitos da personalidade, em especial modo o direito à intimidade
e a privacidade. Desta forma, em uma leitura constitucional da dignidade da pessoa humana como cláusula geral dos direitos da personalidade aflora-se o chamado “direito ao
segredo”. Discute-se, ainda, sobre a titularidade dos direitos da personalidade e acerca de
uma sobrevida dos mesmos. Sabe-se que a doutrina clássica afirma que com a morte do
sujeito os direitos da personalidade se acabam, todavia chega-se à conclusão que toda a
proteção que existe em relação ao corpo morto (Lei de Doação de Órgãos, dano moral ao
morto, por exemplo) está a proteger o próprio corpo morto (ou a pessoa que era), podendo-se falar de sujeito de direito sem personalidade jurídica, algo plenamente possível na
conjectura jurídica (como o espólio e a massa falida).
POSSIBILIDADE DA INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ A LUZ DO
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
MATHEUS SANCHES GARCIA, CAROLINE FERRARI VILLA, MELISSA CABRINI MORGATO

A anencefalia é uma anomalia neurológica congênita. Uma alteração da formação cerebral por um erro entre as etapas do desenvolvimento fetal, levando a uma falha
no mecanismo de fechamento do tubo neural, resultando na impossibilidade de vida extrauterina, pois a morte após o parto é inevitável. Além disso, o processo gestacional de
um feto anencefálico pode colocar em risco a vida da gestante e causar sérios desgastes
psicológicos. No Brasil o aborto não é permitido, exceto na gravidez resultante de estupro
e quando traz riscos à vida da gestante. O presente estudo visa analisar os aspectos
legais da interrupção terapêutica da gravidez de feto anencéfalo, eis que não se trata de
aborto. Todavia, mesmo que assim fosse deveríamos admiti-lo e enquadrá-lo na hipótese
de aborto necessário. O método de trabalho é o hipotético dedutivo, a pesquisa explorará
jurisprudências e doutrinas com destaque a pesquisa interdisciplinar dos princípios da
bioética e conhecimentos médicos.
DIREITO DE MORRER COM DIGNIDADE
ANDREIA DE FATIMA C. RODRIGUES, BRUNA MARTINS DOS SANTOS, VIVIANE RIGOLDI

As sociedades se tornaram cada vez mais complexas, todas as áreas evoluíram
principalmente farmacêutica e tecnológica, isso afetou diretamente a medicina, que consegue cada vez mais curar seus pacientes, ou ao menos prolongar sua vida. O problema
surge quando esses procedimentos se tornam invasivos e acabam ferindo a dignidade
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da pessoa, que decide não mais viver. Teria o paciente o direito de escolher a morte? A
Eutanásia, Ortotanásia e Suicídio assistido são possibilidades cada vez mais discutidas ,
e o que se pretende é tentar achar uma ponderação, uma vez que envolve dois bens jurídicos que são os pilares da Constituição Federal de 1988. A presente pesquisa se utilizará
de embasamento Legislativo e Doutrinário. No Brasil, apesar da eutanásia e do suicídio
assistido ser ato ilícito, não existe legislação específica para a Ortotanásia, à solução encontrada pelo Conselho Federal de Medicina está na resolução 1.805/2006.
A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: UMA REFLEXÃO SOBRE OS LIMITES DE ATUAÇÃO
DO MAGISTRADO PARA A TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS.
JOÃO PEDRO DOS SANTOS AUGUSTO, HEITOR MARQUES DA SILVA, ALEXANDRE SORMANI

Cuida este estudo promover uma reflexão sobre os limites de atuação do magistrado na prestação da tutela do direito à saúde, frente ao fenômeno da judicialização da
saúde no Brasil nos dias atuais. Delimitar a atuação do magistrado na aplicação do direito.
Contextualizar os riscos, reflexos e possibilidades desta atuação. Tratar da proteção do
direito individual sem afetação ao direito coletivo. Apresentar o problema sob a luz dos
princípios constitucionais da razoabilidade e isonomia. Neste cenário, o que se discute são
as consequências do provimento jurisdicional sem a observância de princípios, tais como:
o mínimo existencial e reserva do possível. Devido à precariedade da saúde pública, as
pessoas recorrem ao judiciário, cabendo ao magistrado apreciar a demanda, incorrendo
no possível ativismo judicial à margem de um controle de qualidade. A metodologia da
pesquisa se limitará ao método hipotético-dedutivo, com referência de obras literárias,
legislação vigente e jurisprudência.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE LOAS À PESSOA QUE, JÁ PORTADORA
DE DEFICIÊNCIA, EXERCEU ATIVIDADE LABORATIVA
MARIA LAURA R. FRANCO, MARIANA DE O. DEL'MASSA, MARCELO RODRIGUES DA SILVA

O presente trabalho tem por objetivo estudar a concessão do benefício de Prestação Continuada à pessoa com deficiência, previsto na Lei 8.742/93. Para fazer jus ao
referido benefício, é necessário que o requerente cumpra dois requisitos: apresentar impedimento de longo prazo e não possuir meio de manter-se ou ser mantido pela família. Ocorre muitas vezes que, a pessoa que exerce atividade laborativa já portadora de
impedimento, em algum momento vem a ficar desempregada e recorre ao benefício da
Assistência Social. Cumpridos os requisitos, será beneficiada, isto é, terá a garantia de um
salário mínimo mensal. De certa forma, é um desestímulo para que esta busque reingresso ao mercado de trabalho. Considerando que o beneficiado opte por não mais trabalhar
e apenas receber o benefício, sendo que apresenta capacidade laborativa, eis que, já
sendo portador de deficiência, teve condições de trabalhar, conclui-se que tal benefício é
aplicado com finalidade distinta para a qual foi criado.
PROPOSTA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
MARIA LAURA ROSSATTO FRANCO, MARIANA DE OLIVEIRA DEL'MASSA,
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

Este trabalho estuda a proposta de reforma da Previdência Social. No tocante à
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aposentadoria por tempo de contribuição, atualmente exige-se 30 anos de contribuições
para as mulheres e 35 para os homens. Porém, há um potencial de desequilíbrio no sistema.
Observando a alíquota de contribuição do salário, que é, no máximo, 31% (já contando com
a contribuição do empregador), conclui-se que, ao fim de 30 anos de trabalho, apenas 10
foram destinados ao custeio da Previdência, aproximadamente. No entanto, estima-se que,
após a aposentadoria, os homens têm previsão de sobrevida de 24 anos e as mulheres 30,
o que evidencia o desequilíbrio. O governo propõe aumentar 5 anos para cada, o que não
deve ser visto como corte de direitos duramente conquistados, mas sim uma tentativa de
garantir uma Previdência sólida e capaz de satisfazer expectativas de direitos. Neste estudo,
analisamos essa temática através de pesquisa bibliográfica e dados estatísticos.
A EFETIVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA NO DIREITO DE FAMÍLIA COM BASE
NA RESOLUÇÃO 125 DO CNJ E SEUS RESULTADOS NO CEJUSC DE LINS/SP
ALIFFER HENRIQUE DOS SANTOS, YURI ANDERSON VICENTINO DA SILVA,
MEIRE CRISTINA QUEIROZ

Constata-se na família contemporânea brasileira inúmeras mudanças nas suas
relações sociais que refletem diretamente em seu tratamento jurídico. A busca pelo Judiciário para a solução dos conflitos familiares necessita de uma decisão judicial em que as
partes alcancem a efetivação de interesses. A resolução 125 do Conselho Nacional de
Justiça apresenta os atuais meios alternativos de solução de conflitos, no qual se busca um processo célere e humanizado onde as próprias partes, por meio do diálogo e
do respeito, resolvam as divergências existentes, objetivando uma solução efetiva e a
continuidade da relação jurídica. Por meio do método dedutivo e da pesquisa qualitativa,
quantitativa e descritiva, através do levantamento bibliográfico, da coleta e análise de
dados em doutrinas, jurisprudências e dos atendimentos realizados no CEJUSC de Lins/
SP, verificar-se-á neste trabalho a efetividade da mediação como método de solução nas
demandas pertencentes à seara do Direito de Família.
AS NOVAS EXIGÊNCIAS DO MUNDO DO TRABALHO E A SAÚDE
DOS EMPREGADOS
GRAZIELY CORREA CARDOSO, LUCIANI LUZIA CORREA, OTAVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

Atualmente as empresas, por conta do mundo globalizado, necessitam adaptar-se a novas exigências de competitividade para se garantirem no mercado. Estas adaptações, vem promovendo alterações na estrutura e dinâmica do mercado de trabalho.
No Brasil, este cenário é potencializado pela crise econômica atual. Por conta disso, as
empresas além de investirem pouco em novas qualificações, continuam exigindo mais
produtividade, perfeição e qualidade na execução dos trabalhos. Para fazer frente a estas
demandas, o mercado de trabalho passou a exigir profissionais mais flexíveis, ágeis e
prontos para aprender, por conta própria, novas habilidades e tecnologias. Por consequência, passamos a conviver com um aumento significativo de trabalhadores, acometidos
por doenças relacionadas com o trabalho, de cunho psiquiátrico, justamente por conta da
necessidade de se manter empregado, numa sociedade em que o trabalho ocupa uma
centralidade. A pesquisa, busca investigar a possibilidade de adoção de mecanismos que
busquem eliminar a possibilidade de surgimento destas patologias.
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A EFICÁCIA DA PERÍCIA CONTÁBIL NO JUDICIÁRIO DE ACORDO COM O NOVO
CPC (LEI 13105/2015). UMA MENÇÃO AO COOPERATIVISMO TÉCNICO-CIENTÍFICO
ANNE KAROLYNE A. FIGUEIRA, LUIS HENRIQUE FIGUEIRA, MARILIA VERONICA MIGUEL

Com o advento do Código de Processo Civil (CPC), por meio da Lei 13.105 de
2015 temos importante progresso para ambas as áreas, tanto contábil, quanto jurídica. É
clara a falta de cooperação de ambas as áreas trazendo, em muitos casos, falhas graves
para as decisões judiciais. Desta forma não é exaustivo pensar que cada área concorre
com seu conhecimento técnico-científico, e, normalmente se baliza no mesmo, sendo desta forma, necessário o apoio técnico e a integração das áreas para uma melhor resolução.
Com base em uma interpretação literal e histórica da norma, enfatiza-se a necessidade de
entendimento claro da técnica, amarrando as decisões do juiz com a preocupação de não
se criar generalismos dotados de ideias vagas. Em outras palavras, existe uma agregação
técnica-científica na função subjetiva do juiz ao julgar, fazendo assim com que seja justa e
na qual reflita a realidade dos fatos, não prejudicando nenhuma das partes.
TRANSFUSÃO SANGUÍNEA EM TESTEMUNHA DE JEOVÁ E DIREITOS
FUNDAMENTAIS A LUZ DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
NATHÁLIA FONTANA, RAFAELLA FERNANDA FERREIRA RUIZ,
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JUNIOR

O presente resumo refere-se aos conflitos entre Bioética e Religião, sobretudo
em relação a transfusão de sangue e a crença dos Testemunhas de Jeová. O problema
está em descortinar se seus princípios éticos ferem as questões jurídicas relacionadas aos
direitos fundamentais, no qual implica em uma colisão entre liberdade religiosa e direito
a vida, ambos presentes na Constituição Federal. Este embate torna-se mais relevante
quando a vida do paciente está em risco. É extremamente errôneo, em nosso sentir, associar a negação da transfusão de sangue com a admissão da morte. Os seguidores dessa
doutrina aceitam outras opções terapêuticas que produzem resultados para salvaguardar
a vida. O método de pesquisa é o dedutivo, as técnicas de coleta de dados são bibliográfica, documental e via internet. A pesquisa tem a presunção de demonstrar que essa recusa
tem apoio na Constituição Brasileira e na legislação infraconstitucional.
Palavras-chave: Religião. Transfusão de sangue. Constituição Federal.
A TUTELA ESTATAL E A EFETIVIDADE DAS DECISÕES
ALLANA GOMES BITTO, EATRIZ GUERRA DA CRUZ, MELISSA CABRINI MORGATO
Quando se invoca a tutela jurisdicional, busca-se o reconhecimento do direito
com a consequente atuação concreta da lei. Na prática forense é possível observar que as
decisões, no procedimento cível, são pouco efetivas por diversos fatores, dando ensejo à
expressão “ganhar e não levar”. Portanto, a tutela jurisdicional “típica” já não mais atende
o seu objetivo (concretização do direito), razão pela qual, pode e deve o Poder Judiciário
intervir por meios “atípicos”, ou seja, incomuns. Em face do exposto, o presente estudo,
abrangerá, em razão da análise empírica, a ação de execução, bem como possíveis soluções para satisfação do crédito. Além disso, analisaremos junto à Constituição Federal
a possibilidade de adotar algumas medidas atípicas, tais como: retenção da carteira de
motorista ou do passaporte e, até mesmo, bloqueio do cartão de crédito.
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CRÍTICA A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DOS REFUGIADOS NO BRASIL
LUCAS DE LIMA GÓES, RITA DE CÁSSIA SANTANA MOREIRA, VIVIANNE RIGOLDI

O presente trabalho, por meio de pesquisa bibliográfica e legislativa, tem como
objetivo a análise crítica da efetivação dos direitos dos refugiados no Brasil. Hodiernamente o Brasil, em âmbito internacional, é reconhecido como um país convidativo, tendo
em vista o número de pessoas acolhidas e a aparente facilidade em receber apoio para
a reestruturação do modo de vida perdido pelos refugiados. Todavia, essa recepção tem
se mostrado falha, observada a quantidade de desafios enfrentados pelos necessitados
desde sua regularização no país até a efetivação de suas garantias consolidadas na Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e legalizadas no
país através do Estatuto Jurídico dos Refugiados (Lei nº 9.474/1997). O país, mesmo
sendo exemplo devido aos direitos formalmente estendidos, carece no que concerne à
integração e apoio efetivo a essas pessoas que buscam uma melhora na qualidade de
vida, mas acabam por encontrar apenas dificuldades inesperadas.
O VALOR JURÍDICO DO AFETO E O ILÍCITO PELO DESAMOR NAS
RELAÇÕES FAMILIARES
ALIFFER HENRIQUE DOS SANTOS, TAMIRES MIDORI DE LIMA SUZUKI XAVIER, MEIRE CRISTINA QUEIROZ SATO

Por meio da pesquisa bibliográfica e documental, com enfoque exploratório e
análise qualitativa, buscou-se demonstrar através desse estudo a importância do afeto
e da afetividade, com suas consequentes implicações jurídicas, e sua incidência nas ciências humanas e sociais, sobretudo para o Direito de Família. O afeto uma vez lesado
resulta em desamor e desafeto, podendo provocar danos emocionais que acarretam a
desestrutura da entidade familiar. A problemática envolve, especificamente, a relevância
do afeto na relação entre pais e filhos, refletindo a possibilidade de indenização por dano
moral pelo abandono afetivo. Analisou-se, ainda, a hipótese de cabimento da teoria da
responsabilidade civil nos casos de abandono afetivo, que se trata de conduta ilícita que
possibilita a reparação na órbita civil por danos morais sendo está uma medida sancionatória devido ao abandono e pedagógica com vistas a evitar que o genitor reitere o ilícito.
A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E O DIREITO À EDUCAÇÃO
MARCELA RODRIGUES PIMENTEL, THAÍS ANGELICA SANCHES ANDRADE CAMARGO,
TEÓFILO MARCELO DE AREA LEÃO JUNIOR

A pessoa com deficiência vem ao longo de vários anos tentando buscar na sociedade uma posição de integração e iguais direitos das demais pessoas. A lei nº 13146,
conhecida como o Estatuto do Deficiente mostra este avanço que eles adquiriram há pouco tempo, aprovada em 6 de julho de 2015. Porém, infelizmente a pessoa com deficiência
encontra grandes dificuldades e discriminações como na educação, em que muitas escolas regulares não aceitam essas pessoas por não se acharem capazes de ensina-las,
forçando-as a estudarem em escolas especiais, excluindo as pessoas com deficiência dos
demais alunos. Deve se buscar assim, uma sociedade vinculada a princípios como o da
liberdade e da dignidade humana, no qual a pessoa com deficiência constitua uma vida
harmoniosa e afetuosa.
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ANTROPOLOGIA CRIMINAL COMO FATOR FUNDAMENTAL DO CRIME
JÚLIA ARIANE C. PEREIRA, BARBARA LARA SILVA, JOSÉ EDUARDO GELAS LOURENÇO

Há mais de um século, a antropologia criminal sofreu uma grande mudança graças a Cesare Lombroso. A defesa de que características físicas e biológicas do ser humano eram o suficiente para saber se o teria uma predisposição maior à pratica de crime.
Essa teoria se mostrou inconsistente com o tempo, e outras teorias criminológicas tomaram seu lugar. Mas recentes estudos da psiquiatria têm levantando a possibilidade de
uma predisposição neurológica como fator fundamental do crime. A pesquisa, por meio de
análise de casos e comparação de estudos científicos, busca entender até que ponto a
biologia humana influencia em suas condutas e se é possível antecipar a prática do delito.
Além das suas consequências sociais e jurídicas.
PODER EMPREGATÍCIO E A BOA-FÉ NA APLICAÇÃO DA JUSTA CAUSA
THAÍS ANGÉLICA SANCHES ANDRADE CAMARGO, MARCELA RODRIGUES PIMENTEL,
MARÍLIA VERÔNICA MIGUEL

O Direito do Trabalho visa a proteção jurídica do trabalhador e a garantia de melhores condições de trabalho, por meio de um contrato firmado entre empregador e empregado.
Na relação estabelecida entre esses sujeitos existem direitos e deveres a serem observados
por ambos. Dessa relação, inclui uma característica de grande relevância, um poder dado
ao empregador, conhecido como poder empregatício. Esse poder se subdivide entre poder
de organização, poder de controle e poder disciplinar. Entretanto, todos esses poderes têm
limites impostos pela legislação, prevalecendo sempre a boa-fé, com o intuito de que o empregador não se utilize dessas prerrogativas para abusar do seu direito. No poder disciplinar,
quando o empregado descumpre com suas funções, fica sujeito a punições e em contrapartida o empregador deve se valer da boa-fé para aplicação de qualquer sanção adotada, visto
que a quebra da confiança poderá resultar em dispensa por justa causa.
CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO EM BUSCA DA CELERIDADE NO ÂMBITO
DO DIREITO DE FAMÍLIA
PAULA MEDINA PRIETO, THAINAN CARLOS DE OLIVEIRA,
LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES
O objetivo do presente artigo científico é o estudo de alguns Meios Alternativos
de Resolução de Conflitos, notadamente a conciliação e a mediação, nos conflitos de
família, à luz do Novo Código de Processo Civil. É sabido que estes meios alternativos
tornam a justiça mais célere e satisfatória para as partes. Sendo assim, buscam solucionar o grave problema de morosidade processual que está presente no Poder Judiciário
brasileiro na atualidade. Através de conceitos, diferenciações e análises de casos concretos, utilizando-se, assim do Método Indutivo, estudaremos mais a fundo os Métodos
Alternativos, indicando sua importância para a resolução de lides no âmbito do Direito de
Família, mostrando como o legislador do Novo CPC foi feliz ao dar mais relevância a estes
Institutos como forma de ao auxiliar a justiça.
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CRISE ECONÔMICA E MARGINALIZAÇÃO: DOIS LADOS DA MESMA MOEDA
JULIANA DOS SANTOS, LUCIANE CRISTINA RODRIGUES, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

Este trabalho tem como objetivo investigar se há alguma relação entre crise econômica e o aumento da criminalidade. Isto, pois, nos últimos tempos Brasil tem enfrentado
grave crise econômica com queda da produção, falência de empresas, dentre outros nefastos efeitos. Têm-se por consequência disso, uma elevada taxa de desemprego e marginalização social. Muitos, visando "sobreviver" em meio a tribulação financeira, optam pela
criminalidade como meio acessível preservação de vida, sem importar-se com os tipos
penais e suas consequências. O trabalho será feito com base em pesquisa bibliográfica.
ALIMENTOS TRANSGÊNICOS E O DIREITO À INFORMAÇÃO NA
RELAÇÃO DE CONSUMO
ANA CAROLINA GODOY LOURENCONI BRAGA, LARISSA BRAZ MICHELON,
MELISSA CABRINI MORGATO

A presente pesquisa visa tratar sobre os alimentos transgênicos e o direito à
informação do consumidor. Os alimentos transgênicos possuem sua estrutura genética
modificada, apresentando maior resistência às variações climáticas e pragas, garantindo
maior lucro para aqueles que os produzem. No entanto, trazem consequências à saúde do
consumidor, tais como o aumento de sensibilidade alérgica e resistência a antibióticos. Por
isso, o estudo objetiva certificar o pleno direito do consumidor de ter acesso a informações
sobre a origem de tais produtos, podendo assim, assumir ou não o risco de ter problemas
relacionados à sua saúde. O direito à informação e a defesa do consumidor encontra respaldado na Constituição Federal em seu artigo 5º, XXXII e XXXIII, no Código de Defesa
do Consumidor, nos artigos 4º e 8º, e na Lei de Biossegurança. A pesquisa foi embasada
em doutrinas, legislação e jurisprudência.
A QUERELA NULLITATIS INSANABILIS EM CONTRAPOSIÇÃO AO PRINCÍPIO
DA SEGURANÇA JURÍDICA
FERNANDA PREVIATTO ANTUNES, VINICIUS ROBERTO PRIOLI DE SOUZA

O presente resumo refere-se a um plano de investigação científica, com utilização
da pesquisa bibliográfica documental acerca da querela nullitatis insanabilis. Pretende-se
investigar a sobrevivência no ordenamento jurídico brasileiro, sua história, as possibilidades de impetrar esse tipo de ação, o regime jurídico utilizado, a sua previsão legal dentro
do direito e os efeitos perante a coisa julgada. Será feita uma análise profunda sobre os
elementos que formam a relação jurídica do processo. Ademais, este projeto visa mostrar
que esta ação também é possível perante a coisa julgada considerada inconstitucional.
Será, para finalizar, feito um estudo pretendendo verificar a ato de existir a colisão entre o
princípio da segurança jurídica, o qual, está vinculado à coisa julgada, com o devido processo legal, mormente por causa da natureza não prescritível da ação de querela nullitatis,
ou ainda entre a segurança jurídica e o valor da justiça.
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SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS NO PROCESSO DE IMPEACHMENT
MARIA CAROLINA RUBI PALMEZAN, REBECA RENATA DE LIMA TOLONI,
EDINILSON DONISETE MACHADO

Recentemente todos os brasileiros acompanharam o impeachment da nossa até
então presidente Dilma Rousseff, fato este de extrema importância principalmente no âmbito
jurídico. Porém o que muito intrigou a todos foi a interpretação do artigo 52, parágrafo único
da Constituição Federal feita pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento. Tal artigo
dispõe em sua redação duas penas aplicadas ao presidente da república nos crimes de
responsabilidade, fixam a cassação do cargo e a suspensão dos direitos políticos. As penas
foram dissociadas e votadas em separado, o que resultou na não suspensão da presidente,
gerando muitas polemicas e controversas. Este estudo busca compreender a real interpretação dessa norma jurídica e debater os diversos posicionamentos a respeito. A pesquisa é
qualitativa, dedutiva e a técnica de coleta de dados são: bibliográfica e documental.
O CPC/2015 COMO PARADIGMA À POSTURA DO DOCENTE NO ENSINO JURÍDICO

ANA FLÁVIA DE ANDRADE NOGUEIRA CASTILHO, LUCIANA PIMENTEL DOS SANTOS,
VÂNIA VIEIRA DE FREITAS, RICARDO PINHA ALONSO

O objetivo desse trabalho é apresentar a conduta atual dos docentes do ensino
jurídico na formação do aluno, com vistas à necessária modificação, frente aos ideais
traçados quando da elaboração do Código de Processo Civil de 2015. O presente trabalho enfoca a nova postura do advogado com a vigência do Código de Processo Civil de
2015, no qual, por meio da inserção de técnicas processuais com vista à efetividade do
processo, alterou a atitude do advogado, até então, visto, culturalmente, apenas como
operador do contencioso, para um colaborador, principalmente no auxílio à conciliação
e à mediação preconizadas para a solução do litígio. Dá-se especial ênfase à adoção de
novas posturas a serem adotadas pelos docentes para formação dos futuros advogados
como colaboradores da efetividade do processo. O trabalho justifica-se pela importância
do ensino acompanhar os objetivos do direito e da sociedade contemporânea.
COBRANÇA INDEVIDA DO ICMS SOBRE A TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA PELOS ESTADOS BRASILEIROS
ANA FLAVIA DE ANDRADE NOGUEIRA CASTILHO, FERNANDA MENDES SALES ALVES,
LUCIANA PIMENTEL DOS SANTOS, RICARDO PINHA ALONSO

A incidência do ICMS no uso da energia elétrica tem uma cobrança legal estabelecida sobre a quantidade de energia elétrica efetivamente utilizada pelo contribuinte
de fato. No entanto, os estados brasileiros têm cobrado o imposto (ICMS) sobre os valores fixados para transmissão e distribuição da energia elétrica pelas concessionárias que
prestam o serviço público. Nesta perspectiva, a cobrança se classifica como indevida,
pois o fato gerador do ICMS é a energia elétrica consumida e não a sua transmissão e
distribuição (súmula 166 STJ). Apesar de pacífica a matéria no STJ (REsp 903.394/AL),
a incidência do imposto sobre a transmissão e distribuição de energia continua sendo
cobrada indevidamente do contribuinte final. Para que se tenha a suspensão da cobrança
e a restituição dos valores pagos, se faz necessário o requerimento judicial, por meio de
ação anulatória concorrente com a repetição de indébito contra a Fazenda Pública do Es-
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tado. A justificativa do trabalho está na existência de um ato ilegal do estado que prejudica
economicamente o contribuinte. A problematização fundou-se em como solucionar o problema. Utilizou-se do método de pesquisa hipotético-dedutivo, com abordagem qualitativa
e objetivos exploratórios.
IMPLICAÇÕES SÓCIO-JURÍDICAS DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA
BRUNA CAMILO GIOVANINI, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

Desde os tempos antigos até os dias de hoje, é importante registrar que a família é um sistema complexo, passando por vários ciclos de desenvolvimento ao longo da
história. Essas transformações visam o bem estar da sociedade em geral e estabelecem
que para ser pai não seja preciso, necessariamente, ter o mesmo sangue, mas sim ter um
vínculo de afeto, um amor vivido e construído, o que seria o conceito de socioafetividade.
Em outros tempos esse tipo de relação não tinha uma aceitação tão significativa como
vem acontecendo hoje, o pai biológico garantia por meio do exame de DNA, a dignidade
de ser o pai da criança, e que pertencia a ele a obrigação de cuidados e sustento. A paternidade socioafetiva veio para mudar essa ideia. A figura do pai socioafetivo ultrapassa o
vínculo de provas de sangue e mostra que é possível que exista um “pai de coração”, que
muitas vezes tem laços mais fortes que o do pai biológico. Objetiva-se com esta pesquisa
observar a necessidade de garantir que uma família não seja aceita apenas por pertencer
a uma formação convencional, mas também pelo vínculo do afeto, cuidado, educação e
amor, visando o bem estar social das pessoas e mostrando que o pai também pode ser
aquele que cria. A pesquisa é básica , o método de pesquisa é o dedutivo e as técnicas
de coletas de dados são: bibliográfica, documental e via internet.
APLICABILIDADE DO DANO MORAL DECORRENTE DA ALIENAÇÃO PARENTAL
CÁSSIA BALDINOTI ALVES DOS SANTOS, CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO

A alienação parental é uma das mais sérias e dramáticas formas de abuso moral
que atinge tanto crianças como o cônjuge alienado em decorrência, na maioria das vezes,
de uma ruptura conjugal que deixa sentimentos negativos no conjugue alienante. Como
os ex-cônjuges não conseguem enfrentar as dificuldades do pós-ruptura não vacilam em
usar os filhos como forma de vingança contra o outro. A pesquisa alerta a importância da
psicologia no campo do direito, para que seja possível realizar diagnóstico e, com terapias,
prevenir os futuros problemas que poderá ocorrer durante o desenvolvimento das crianças
e dos adolescentes, e ainda, da possibilidade de indenização por danos morais no âmbito
familiar, nos casos de alienação parental, onde o alienador que mantém a guarda da criança ou do adolescente tendo conduta de denegrir a imagem e afastar o genitor alienado
do filho, como forma de vingança ou despeito, causando sérios problemas na criação dos
filhos e na relação de afeto entre as partes.
TODO PODER EMANA DO POVO NA DEMOCRACIA PÁTRIA, COMO
PRECEITUA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL?
ADEMIR BATISTA DOS SANTOS, VIVIANE RIGOLDI

Nossa Magna Carta em seu artigo 1º, parágrafo único preceitua "in verbis": " Todo
o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente,
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nos termos desta Constituição" CF/88. No entendimento, em uma interpretação extensiva
deste comando normativo repousa todo o espírito democrático, plasmado durante nossa
história humana, idealizada e gestacionada não sem lutas e sacrifícios de muitos, em
favor da concretização de uma sociedade mais justa e solidária. Mas questionamos no
presente trabalho a legitimidade dessa escolha, por entender que o poder está diretamente e intrinsicamente ligado ao conhecimento, entendido como forma plena dos indivíduos
interpretarem-se racionalmente acerca de si mesmos e aos seus pares, como também em
relação ao universo que os rodeia, desenvolvendo assim lucidez e maturidade intelectual
e psicológica, sendo pois requisitos necessários ao autentico poder.
INOVAÇÃO NO ESINO-APRENDIZAGEM DO DIREITO
GABRIELA CHAIA PEREIRA DE CARVALHO E SILVA, RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES

O presente estudo objetiva refletir sobre a necessidade de repensar o processo
de ensino-aprendizado do Direito, mediante as estruturas inovadoras que coabitam as
sociedades modernas. Faz-se imperioso que o processo de formação dos novos atores
do direito observe que as inovações interferem, também, nas relações dos homens com
o Estado, com as Sociedades e com o mundo do trabalho. Métodos conservadores de
ensino, que pouco refletem sobre a construção de conhecimentos, não atinge os alunos,
formando reprodutores do Direito e não profissionais capacitados a ajudar a sociedade a
superar suas necessidades. Assim, buscar uma formação jurídica baseada em preceitos
formativos e democráticos, para uma sociedade mergulhada em contínuo processo de
inovações, é um processo sem volta. Esse caminho inicia-se pela reformulação dos Projetos Pedagógicos, de modo que a sejam previstas ações interdisciplinares que favoreçam
acompanhar as novas tendências que se delineiam na ciência e na sociedade.
A CASTRAÇÃO QUÍMICA NO BRASIL
BIANCA ALESSANDRA ALVES STANGARI, RICARDO PINHA ALONSO

A castração química é uma forma temporária de castração ocasionada por medicamentos hormonais para reduzir a libido. É uma medida preventiva ou de punição àqueles que tenham cometido crimes sexuais violentos, tais como estupro e abuso sexual
infantil. Depo-Provera, uma progestina, é uma droga que é por vezes utilizada no tratamento. Pela proposta, na primeira condenação, o criminoso beneficiado pela liberdade
condicional poderá voluntariamente ser submetido, antes de deixar a prisão, ao tratamento hormonal para contenção da libido, sem prejuízo da pena aplicada. A partir da segunda
condenação, uma vez beneficiado pela liberdade condicional, o criminoso será obrigado
a passar pela castração química. Vale ressaltar que o uso de Depo-Provera pode causar
vários efeitos colaterais, além de questões éticas, devendo ser observado o Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana, elencado no rol de direitos fundamentais da Constituição
Federal de 1988.
DIREITO E LITERATURA NA CONSTRUÇÃO DO SABER JURÍDICO: UMA ANÁLISE
DA PERSONAGEM DE JECA TATU E A QUESTÃO DA SUBCIDADANIA NO BRASIL
TACIANA SOARES DE OLIVEIRA, RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES
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A pesquisa objetiva um estudo jusliterário da condição de subcidadania no Brasil
por meio da obra “Urupês”, de Monteiro Lobato, estabelecendo uma análise da nossa
atual Constituição para com a personagem de Jeca Tatu, que representa toda a miséria e
atraso econômico do país de então. “Urupês” trouxe uma série de inovações, à época, que
se estendem até os dias atuais. Jeca Tatu foi caracterizado por Monteiro Lobato como um
homem desleixado com a aparência, sem nenhum tipo de educação e cultura. Percebe-se, por meio da narrativa, que Jeca é vítima do descaso do governo, daí a condição de
subcidadania, ou seja, de quem em uma sociedade não é considerado como um cidadão,
faltando-lhe direitos básicos, inerentes ao ser humano como saúde, educação, alimentação, medicação, cultura, lazer e entre outros assegurados pela Constituição Federal,
em seu artigo 6º, “Dos direitos sociais”. Para tanto, a pesquisa será baseada no método
dedutivo, com fundamento em livros, periódicos e doutrinas.
AS INFLUÊNCIAS DA OIT SOBRE O SISTEMA JURÍDICO NACIONAL
TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO
MARCELO HENRIQUE FAUSTINO CANDIOTTA, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

As matérias de Direito Trabalhista e Previdenciário atualmente são bastante discutidas no âmbito nacional e internacional por meio dos pronunciamentos e convenções
da Organização do Trabalho e de Direitos Humanos, um dos exemplos mais marcantes
dessa luta contra a desigualdade trabalhista e previdenciária 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 convenções da OIT dentro do ordenamento jurídico nacional trabalhista e previdenciário é essencial, onde se poderá notar que esse órgão internacional é um meio de
se canalizar a justiça para todos os trabalhadores brasileiros.
E-COMMERCE E O DESENVOLVIMENTO SOB A ÓTICA DA CONSTITUIÇÃO DE 1988
MATEUS TAVARES CASTANHEIRA, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

O presente trabalho aborda a relação do E-commerce, ou comércio virtual, com
a economia atual e sua inovação trazida aos consumidores. Analisou o efeito social recepcionado pelo e-commerce e as consequências que este fenômeno já apresenta na economia e na sociedade. A pesquisa supracitada foi feita de maneira exploratória, buscando
dados nos órgãos responsáveis pelas estatísticas econômicas e sociais no Brasil, com
fundamentações na Constituição Federal de 1988 e na legislação nacional. Com esses
fundamentos e dados, o trabalho se iniciou mostrando o conceito, a funcionalidade, recepção, e problemas do comércio eletrônico no mercado brasileiro, revelando suas determinações legais. Em ato subsequente, foi trazida a imagem do atuante nesse comércio, e
se o mesmo pode ser considerado empresário. Consequentemente foi demonstrado como
este comércio precisa de ajustes, os quais apregoam as garantias para o desenvolvimento
nacional e erradicam as fraudes contra os consumidores.
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A IMPORTÂNCIA DE DISCIPLINA JURÍDICA NO ENSINO MÉDIO
AILTON ROGERIO DA COSTA, RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES

O presente trabalho vem demonstrar que a educação brasileira tem como função
primordial o pleno desenvolvimento mental do cidadão, bem como o seu preparo para a
cidadania e a vida laborativa. O trabalho em questão tem como objetivo reflexionar a introdução da disciplina de direito constitucional na grade educacional do ensino médio, tendo
como base a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96) dispositivo este, que
regulamenta o sistema educacional (público e privado) no Brasil aplicada da educação
básica ao ensino superior.
BOLSA FAMÍLIA, JUSTIÇA DISTRIBUTIVA E EMPODERAMENTO FEMININO:
UMA ANÁLISE DOS EFEITOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SOBRE A
DIMINUIÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
IRIS RABELO NUNES, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

A intenção da presente pesquisa é demonstrar os efeitos que o programa de
transferência de renda Bolsa Família que vem sendo empregado no Brasil desde 2003
teve sobre a população feminina brasileira, mais especificamente como sua aplicação
repercutiu nos índices de violência contra a mulher em âmbito doméstico. Tal efeito se
deve ao fato de que o pagamento é feito preferencialmente à mulher, garantindo, portanto,
uma renda fixa independente do homem (art. 2°, §14, da Lei 10.836/2004). A pesquisa se
desenvolve em três etapas metodológicas: a primeira envolve a análise de dados estatísticos sobre o programa e seus beneficiários; um segundo momento se baseia na pesquisa
bibliográfica que permita relacionar programas de transferência de renda com a emancipação feminina e a consequente diminuição da violência contra a mulher; e por fim a terceira
etapa que relaciona o ideal de Justiça Distributiva, tal qual presente neste programa, com
o alcance efetivo da Democracia e da Igualdade.
FORMAÇÃO HISTÓRICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO BRASIL
ISADORA A. SANCASSANI PINHEIRO, THALITA LEME FRANCO

Casos de nomeações aparentemente incompatíveis com a função de ministro
do STF, como a de Cândido Barata Ribeiro, médico que exerceu o cargo de 25/11/1893 a
29/04/1894, quando foi considerado não atendido o critério de “notável saber” (CF/1891,
art. 56), levantam questionamentos acerca do modo de escolha desses ministros. Tem-se, como hipótese, que estes critérios, como o notável saber jurídico e reputação ilibada
(CF/1988, art. 101), são subjetivos, fazendo com que sejam feitos juízos de valores, com
base em definições individualizadas de sua significação. Para investigar esse tema, faz-se
imprescindível analisar a formação histórica dessa Corte, o que consiste no objetivo dessa
comunicação. Para tanto, será mostrado, com base nas oito Constituições brasileiras, o
caminho percorrido do que veio a se tornar a atual Suprema Corte. À guisa de conclusão,
será possível constatar, preliminarmente, que a escolha dos ministros possui caráter questionável desde sua origem.
O REGISTRO DIGITAL DE OCORRÊNCIA E A APLICABILIDADE DA
LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
LARISSA DE SOUZA MACHADO, MARIO FURLANETO NETO
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A lei de acesso à informação é sem dúvida um choque de gestão, pois a obrigação de informar gera uma reordenação das relações sobre política de sigilo. Diante dessa
realidade, observa-se que a aplicação do sigilo já é muito utilizada em órgãos do Estado,
sendo que a maioria deles serve para garantir a segurança de quem utiliza o serviço.
Assim, por meio de revisão bibliográfica e legislativa, tem-se por objetivo verificar a lei de
acesso à informação e sua relação com a aplicação de sigilo aos documentos pessoais
em bancos de dados do Sistema de Registro Digital de Ocorrência (RDO). Os dados
pessoais, que o compõem devem ser mantidos sob sigilo, visando respaldar o direito à
intimidade, privacidade, porém, a natureza da infração, o período que foi praticado, bem
como o histórico, são dados que devem ser publicados, pela garantia do direito à informação. Busca-se, assim, um equilíbrio em face do eventual conflito entre o direito ao acesso
à informação e o direito à privacidade.
DA PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO POR MEIO DAS COOPERATIVAS
DE TRABALHO FRAUDULENTAS
LUCAS PINTO FRANZO, ANDREA ANTICO SOARES

O presente estudo tem por objetivo versar sobre a Precarização das Cooperativas
de Trabalho, estabelecendo maior foco nos meios fraudulentos para exploração de mão de
obra. Busca reiterar que os meios de fraude existentes são realizados à luz de maliciosas
interpretações da CLT, que acerca do assunto, versou de forma muito abrangente, deixando algumas lacunas na legislação que contribuem para interpretações convenientes
a empresas que visam se esvair do vínculo de emprego com o trabalhador. Deste modo,
pretende-se abordar as formas de criação de uma cooperativa de trabalho lícita, analisando seu conceito, bem como princípios fundamentais para seu pleno objetivo. A finalidade
dessa pesquisa é levar informação à sociedade quanto as cooperativas fraudulentas e a
valorização das autenticas cooperativas que tem por propósito integrar e respeitar o trabalhador cooperado, proporcionando maior dignidade e condições de labor. A pesquisa se
utiliza do método dedutivo e levante bibliográfico, legislativo e jurisprudencial.
O DIREITO SOB A ÓTICA DA MORAL
BEATRIZ ANTUNES SOARES, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVAO

Na sociedade caótica em que vivemos, com o desenvolvimento tecnológico crescente e muitas questões não respondidas, não podemos nos esquecer de analisar os
conflitos cotidianos com base no raciocínio moral. Sendo assim, devemos considerar os
raciocínios morais básicos, como o consequencial, que nos leva à Filosofia Utilitarista, de
Jeremy Bentham, aprimorada por John Suart Mill, situando nossas ações simplesmente
em suas consequências, nos decorrentes benefícios ou malefícios, e no maior número de
pessoas que ficarão satisfeitas. Outrossim, devem ser sopesados os raciocínios morais
categóricos, situados em questões morais absolutas, deveres e direitos categóricos independentes de suas consequências, questões essas apontadas por Kant. Por fim, deve ser
analisado algo essencial e indispensável nas questões controversas: o consentimento.
Parte-se de John Locke e seus conceitos de direitos absolutos e inerentes ao homem,
desde o Estado de Natureza até o Estado de Sociedade atual.
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PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA: RESPEITO À GARANTIA CONSTITUCIONAL
OU PRINCÍPIO DILACERADO PELO STF?
GIOWANA PARRA GIMENES DA CUNHA, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

Iniciando-se da premissa de que a garantia constitucional de presunção de inocência positivada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, seja um dos
princípios norteadores do devido processo legal, visto que protege a liberdade do homem
perante a autoridade do Estado, é possível que se questione a efetividade desse princípio
na aplicação do direito brasileiro. Destarte, a pesquisa analisa a provável desconsideração
do referido princípio fundamental na decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Habeas Corpus 126.292, no dia 17 de fevereiro de 2.016. É impactante observar que
os próprios guardiões da CF/88 desprestigiaram o princípio intrínseco à proteção da liberdade da pessoa humana, o qual, em regra, por sua natureza constitucional tem aplicação
imediata. A desatenção à garantia fundamental fere todo o sistema que se estruturou através de lutas democrática na busca de uma justiça comum, assim como viola diretamente
os direitos fundamentais dos cidadãos.
TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES NO BRASIL, A SUSTENTABILIDADE
E A INTERVENÇÃO DO DIREITO PENAL
DANIELA CRISTINA VALADA, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

Considerada a terceira maior atividade ilícita do Brasil, o tráfico de animais silvestres movimenta cerca de U$2,5 bilhões de dólares por ano e retira por volta de 38 milhões de animais de seu habitat natural anualmente, onde apenas 10% consegue chegar
ao destino final do tráfico. Tal atividade, por óbvio, gera inúmeros desequilíbrios ao meio
ambiente, e, principalmente, a dignidade animal. Tendo em vista o exposto, busca-se a
melhor forma de combate a essa modalidade internacional de tráfico e a atual atuação do
Direito Penal sob o tema. Além de elencar a importância da conscientização ambiental e
da sustentabilidade para o caminhar em direção a solução do empasse.
A FAMÍLIA MONOPARENTAL
MARÍLIA RODOLPHO DA SILVA, LUIS VIEIRA CARLOS JUNIOR

O presente estudo mostrará que a família em geral passou por grandes modificações, como, quando a família era aquela constituída pelo casamento indissolúvel. Hoje,
existe o divórcio, sendo um dos fatores determinantes para a família monoparental, como
também a viuvez, mães solteiras, adoção unilateral, etc. Família esta, que foi crescendo
abundantemente e é aquela formada por qualquer dos pais e seus filhos. Essa entidade,
mesmo com todas as dificuldades que possui, consegue prover todo o sustento e estrutura
que a família merece. A monoparentalidade é um ponto de partida para as famílias que
não deram certo, ou ainda, para aquelas pessoas que querem começar sua família sem
ter uma figura aposta para tal, de modo que, poderão ter um começo ou um recomeço
nesse tocante. Portanto, é pertinente viver em um âmbito familiar monoparental, de forma
saudável e adequada, do que viver em um lar que a criança presencia agressões verbais
ou até físicas.com base na dignidade da pessoa humana.
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“A GUARDA COMPARTILHADA E SEUS ASPECTOS INOVADORES DE ACORDO
COM O NOVO CÓDIGO CIVIL E A NOVA LEI Nº 13.058/2014”
DANIELLE PANEQUE DIAS, LUIS VIEIRA CARLOS JUNIOR

A presente pesquisa tem por objetivo estudar os aspectos da Lei anterior nº
11.698/2008 em relação a Lei atual. Vem analisar se a guarda compartilhada é o melhor
método a ser aplicado em casos de casais divorciados com filhos na relação, visando o
melhor para a criança. A guarda compartilhada atualmente é muito discutida, onde será
relatado sua evolução histórica, assim como a análise feita em relação a sua amplitude.
Uma vez que a guarda compartilhada é a divisão de responsabilidades entre os pais, bem
como é uma forma de auxiliá-los em casos de desacordos, também a oportunidade de a
criança ter o contato e o convívio com ambos, de forma que possam participar efetivamente da vida, do crescimento e não apenas somente visitá-los. Contudo, os pais têm direitos
e deveres para com os filhos, no sentido de que os filhos necessitam do cuidado, do amor,
da educação, do convívio, de um lar, porém cada um fazendo seu papel, tentando sempre
entrar em acordo para o melhor crescimento do menor.
APOSENTADORIA ESPECIAL PARA ESPORTISTAS E BAILARINOS PROFISSIONAIS
BEATRIZ BOTTINO DE ALMEIDA PRADO SPIGOLON, MARCELO RODRIGUES DA SILVA

O objetivo deste trabalho é uma análise das lesões sofridas por bailarinos e esportistas profissionais de modo a caracterizá-las como agentes nocivos a fim de se conceder o benefício da aposentadoria especial a estes profissionais, ou, no mínimo, uma
flexibilização de seu tempo de aposentadoria. Este direito vem do desgaste físico que
sofrem por anos devido ao grande número de jogos e treinos que exigem esforço físico demasiado e movimentos repetitivos (saltos, giros, etc.) com intuito de se alcançar
um melhor desempenho em seu meio de trabalho. Esportistas e bailarinos clássicos ou
contemporâneos têm em comum um grande número de lesões nos membros inferiores,
principalmente nos tornozelos, joelhos e coxas. Assim, acumulando-se por anos, estas se
caracterizariam como agentes nocivos à saúde e integridade física do trabalhador, dando
deste modo, direito à aposentadoria especial ou à uma flexibilização reduzindo seu tempo
para se aposentar.
A PEJOTIZAÇÃO E A DESREGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO COMO
INSTRUMENTOS DE LESÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE
ANDREZZA SOUZA RAMOS, OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

O desenvolvimento tecnológico aliado à crise econômica tem determinado a alta
nos índices de desemprego e, constituem-se em fatores determinantes para a flexibilização do direito do trabalho. Neste contexto, temos assistido a uma precarização das relações laborais, caracterizada pela chamada “pejotização” na forma de contratação de
trabalhadores, afrontando os princípios que regem o Direito do Trabalho, sobretudo o Princípio da Primazia da Realidade. Neste ritmo, surge a instrumentação de contratos mais
maleáveis e com menos encargos sociais a fim de impulsionar a suposta contratação pelo
mercado formal. Este estudo é destinado a expor o contexto da flexibilização e a conceituação do fenômeno da “pejotização”, relatando as circunstâncias que está inserida e as

6º Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 162

razões que perfazem tal instituto, em contraponto ao princípio da primazia da realidade,
evidenciando os problemas gerados a partir da desregulamentação legislativa e da “pejotização” na contratação de trabalhadores.
ANÁLISE DO § 3º DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À LUZ
DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
SUSANA SILVA RIBEIRO LEITE, ALEXANDRE SORMANI

Visando dar maior efetividade à Justiça, foi promulgada a Emenda Constitucional
nº 45 (EC/45), a qual inseriu ao texto constitucional a denominada repercussão geral, objeto do presente estudo. Tal instituto traz em seu bojo além da relevância, a necessidade
da demonstração da transcendência. Nessa esteira, a repercussão geral tem como finalidade definir o papel do Supremo Tribunal Federal como Corte Constitucional, permitindo
somente a análise de questões relevantes e possibilitando à Corte Suprema decidir uma
única vez cada questão constitucional. Desse modo, resta claro, que a problemática que
se vislumbra é se a repercussão geral restringe ou não o acesso à justiça, análise que
somente é possível se confrontada com o princípio do duplo grau de jurisdição.
A EXTENSÃO DAS IMUNIDADES MATERIAIS PARLAMENTARES AO JORNALISMO
POLÍTICO E SUA IMPORTÂNCIA PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM DEMOCRÁTICA
LUVERCI GALASTRI NETO, EDINILSON DONISETE MACHADO

O presente trabalho analisará proposta de equiparação das imunidades materiais
constitucionais dos parlamentares do Congresso Nacional aos integrantes da imprensa
jornalística responsáveis pela transmissão de informações e comentário políticos à luz da
liberdade de expressão, informação e imprensa, de modo que possam fazê-la de maneira
qualitativa e responsável, uma vez que se trata de uma das instituições democráticas, que
fiscalizam as demais e promovem a informação independente ao verdadeiro detentor do
poder: o povo, conforme dita o parágrafo único do artigo 1° de nossa Carta Magna. Isto se
dará principalmente por meio do método de pesquisa doutrinária, analisando momentos
históricos e evolutivos, utilizando-se do método dedutivo para chegarmos à conclusão de
nosso trabalho.
CRIMINALIDADE: ABISMO SOCIAL VIVENCIADO ATUALMENTE NO BRASIL
SARAH FURTADO VIOLANTE, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

A pesquisa possui como intuito ressaltar a importância da educação na redução
de indivíduos envolvidos com a marginalidade. A falta de fornecimento de educação adequada é um fator relevante para o aumento da criminalidade, acarretando o desinteresse
de indivíduos em aprender e incentivando o ingresso na marginalidade. Por esta razão,
busca-se analisar mudanças a serem tomadas para o não ingresso no “mundo do crime”,
abrangendo a ideia de formação de cidadãos por meio da educação. Além disso, é preciso verificar modificações eficazes para melhores condições de educação nos presídios,
resultando em uma forma de influenciar as pessoas que lá já se encontram. Tanto o trabalho, quanto a educação deveriam possuir relação direta com a reinserção do indivíduo na
sociedade, porém, não é o que encontramos nos presídios do Brasil. Resta, portanto, clara
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a fundamental análise das condições de educação fornecidas pelo Estado, procurando por
alterações necessárias para a redução da criminalidade.
A PATERNIDADE SOCIOAFETIVA E OS EFEITOS SUCESSÓRIOS POR
SUA DECORRÊNCIA
ANDREZZA SOUZA RAMOS, TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR

O estudo que permeia o presente trabalho envereda-se face às mudanças sociais, acentuando a necessidade latente de o Direito e seus aplicadores amoldarem-se e
atualizarem-se frente às novas composições sociais. Trata-se de pesquisa bibliográfica,
pautada na identificação, seleção e análise de obras que tratam do assunto escolhido,
pretendendo-se analisar os efeitos sucessórios da paternidade socioafetiva, por meio de
uma dinâmica que aborde desde a concepção da família na sociedade, transpassando
pelos princípios norteadores e ensejadores da paternidade socioafetiva até, enfim, considerando as filiações consanguínea e afetiva, chegar aos efeitos hereditários cabíveis ao
filho socioafetivo.
A APLICAÇÃO DAS CARTAS PSICOGRAFADAS COMO PROVA JUDICIAL
KARINA RODRIGUES SILVA, SANDRA VIEIRA

O presente trabalho discute sobre a questão de cartas psicografadas serem aceitas ou não por magistrados na absolvição ou na condenação dos réus, visto que há casos,
aqui no Brasil, em que esse documento já foi aceito como prova de defesa e, em alguns
países como Estados Unidos, existem médiuns que trabalham diretamente com a polícia,
psicografando para ajudar a desvendar alguns casos mais complexos. Discutiremos, aqui,
se no nosso país há a possibilidade da extensão e reconhecimento do trabalho feito por
meio da psicografia, pois além de vários médiuns reconhecidos, há também exames grafotécnicos que garantem a veracidade dos textos psicografados. Sabemos que um julgamento se constitui com provas concretas como fatos, oitiva de testemunhas e, até mesmo,
com a declaração de culpa do próprio réu. Tendo como base os materiais que nossos
magistrados usam nos julgamentos, a aceitação da psicografia como prova jurídica pode
se tornar mais uma possibilidade para garantir a justiça.
POLÍTICAS PÚBLICAS NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS
ANA JÚLIA SANTOS NASCIMENTO, VIVIANNE RIGOLDI

A presente pesquisa, por meio de estudo doutrinário e legislativo, tem como
objetivo analisar os direitos sociais positivados no artigo 6º da Constituição Federal de
1988, os quais têm por finalidade garantir a todos uma vida de qualidade. Para a efetivação destes, é dever do Estado investir em meios que sejam capazes de exercer a justiça
distributiva, possibilitando àqueles indivíduos que, por diversos fatores, não conseguem
por si só ter seus direitos sociais exercidos. Em consequência disso, será possível a diminuição da desigualdade entre as pessoas, além de promoção da cidadania e aumento
da inclusão social.
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A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO COMO POSSÍVEL INSTRUMENTO DE JUSTIÇA
RESTAURATIVA: ANÁLISE DO CASO BRASILEIRO
RICARDO VILARIÇO FERREIRA PINTO, RAFAEL DE LAZARI

Através dos métodos histórico e dedutivo, almeja o presente trabalho discorrer
sobre a justiça de transição como possível instrumento de justiça restaurativa. Esta transição ocorreu no Brasil com a passagem de um governo opressor para um regime democrático, com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Nessa transição, o enfoque
será em relação à controversa Lei da Anistia brasileira (Lei nº 6.683/1979), que assegurou
um “esquecimento institucional forçado” para os conflitos cometidos durante o período
militar. Não obstante, se debruçará conjuntamente acerca da possibilidade de funcionar a
justiça de transição como um mecanismo de apoio à justiça restaurativa, bem como se os
meios empregados no Brasil estão sendo condizentes com os conceitos destes institutos,
ou se permanecem escusos à justiça. Ao final, acenar-se-á para uma proposta de “perdão”
como elemento de reconciliação nacional.
APAC COMO UM DOS RÉMEDIOS PARA O FALIDO SISTEMA PRISIONAL:
"AJUDÁ-LO A AJUDAR-SE"
JULIANA IAMANAKA PONTES, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

Pensando na criminalidade atual, é preciso focar na reestabilização da sociedade
moderna no que tange ao falido sistema prisional. O propósito é promover a justiça mas de
maneira eficaz sobre o criminoso. Dentro dos presídios não há distinção entre os presos,
não há humanização e dignidade humana, levando ao aumento do quadro de reincidência
do Brasil. Deve-se pensar mais na recuperação do criminoso ao invés da justa retribuição
pelo mal que o mesmo causou. É preciso ajudá-lo a ajudar-se. O APAC (Associação de
Proteção aos Condenados) conta com ajuda de doações para atingir o fim de devolver o
criminoso à sua liberdade adquirindo conhecimentos e fundamentos a eles, por meio de
investimentos em projetos, palestras, livros, estudos, religião, acompanhamento psicológico e diversos outros meios que incentivam o indivíduo a querer mudar de rumo em sua
vida. Reestruturar um falido sistema prisional não depende apenas de projetos educacionais, mas também da colaboração da sociedade.
O SUICIDIO ASSISTIDO E PARAGIDMA MODERNO NA MORTE DIGNA
MARILIA LETICIA JORGE E MEDEIRO, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

Vida e morte, são conceitos biologicamente definidos, no entanto no que tange
a ciência jurídica e social , ocorre a problematização da questão : A partir de que ponto
, permanecer vivo em condições extremas , influencia no princípio dignidade da pessoa
humana. Segundo, o filosofo canadense Charles Taylor os princípios da personalidade
se baseiam entres 3 condições essenciais , entre estes podemos citar a autonomia da
vontade, de poder exercer relações através do exercício da sua vontade e concretizada
pela sua capacidade de Direito. O suicídio assistido, surge nesta vertente procurando
estabelecer ao indivíduo acometido por enfermidade grave, a restituição da sua dignidade
ferida, diminuindo assim o sofrimento psíquico do indivíduo e de sua família. Tal analise,
baseia-se em cada caso especifico procurando metodologias de análise e de legislações
internacionais que aceitam com mais liberdade tais ideais.
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ADOÇÃO INTERNACIONAL E TRAFICO DE MENORES
NATHÁLIA FONTANA, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

O presente resumo trata de Adoção Internacional e Tráfico de Menores, através
da origem e evolução legislativa, entre outros aspectos, como a prática de crimes envolvendo crianças. Extremamente confundida com os termos forenses guarda e tutela, a
adoção encetou na antiguidade, e tinha como objetivo o culto e a conservação da família,
hoje possuem caráter humanitário com a proteção dos interesses e direitos do adotado,
acolhendo crianças e adolescentes que por algum motivo foram vedadas do convívio familiar. A adoção internacional mesmo em caráter excepcional poderia ser uma maneira de
solucionar o número alarmante de abandono, contudo é preciso analisar todo o processo
legal. O método de pesquisa é o dedutivo, as técnicas de coleta de dados são bibliográfica, documental e via internet. A pesquisa poderá contribuir no sentido de garantir aos
menores adotados a preservação de seus direitos, e evitar qualquer irregularidade.
Palavras-chave: Adoção Internacional. ONU.ECA. Tráfico de menores.
A PROPOSTA HABERMASIANA À CRISE DE REPRESENTATIVIDADE NO ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO
RAFAELA CARQUEIJEIRO MORO, LAFAYETTE POZZOLI

O estudo em questão objetiva fazer uma releitura da relação entre o Direito e o
homem, tendo a dignidade humana como base aos questionamentos e colocações propostas. Tendo em vista as teorias filosóficas contemporâneas, sobretudo a obra de Jürgen
Habermas e paralelos com teóricos afins, argumenta-se com interpretações bibliográficas
suscitadas ao longo do trabalho, não deixando ou tornando menos importantes as análises empíricas do mundo da vida. O ponto-chave abordado é a representatividade, intimamente atrelado ao Estado democrático de direitos, bem como suas crises observadas
na contemporaneidade e que vêm se arrastando pelas realidades sociais, demonstrando
urgência e importância no Direito moderno. O cenário político e jus-filosófico brasileiro é o
pilar sobre o qual são levantados questionamentos, com atenção especial à representatividade sua real condição na atualidade, bem como à dignidade humana e os valores que
permeiam as relações sociais, com estabelecimento de paralelos.
CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO: IMPORTANTES INSTRUMENTOS PARA SE ATINGIR A
PACIFICAÇÃO SOCIAL
MIRELLA M. MOLICA, LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

O presente trabalho tem por objetivo abordar os métodos consensuais autocompositivos de solução de conflitos, com suas principais diferenças e qualidades, como importantes instrumentos para se atingir a pacificação social. Trazendo uma breve evolução
histórica da conciliação e da mediação, demonstrando as relevâncias das mesmas ao
longo dos anos, privilegiando os dias atuais. Visto que atualmente nos deparamos, cada
vez mais, com um Poder Judiciário abarrotado de processos, entretanto inúmeras dessas
ações poderiam ser solucionadas com uma conciliação, ou uma mediação, que além de
amenizar o sobrecarregamento dessas, teria seu fim célere, econômico e harmonioso,
já que é feito um acordo entre as partes, tendo elas próprias o escolhido, ou seja, estas
concordariam e encontrariam a solução para o seu litígio. Não que devemos deslocar a
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lide conflitante do poder judiciário, mas sim complementar este. Enfatizando os projetos e
as mudanças trazidas pelo CPC/2015 para essa área.
ADOÇÃO UNILATERAL
ARAKÉM RODRIGUES NETO , LUÍS VIEIRA CARLOS JÚNIOR

A adoção teve seus primeiros indícios no Código de Hamurabi e no Código de
Manu, logo em seguida no Direito Romano, com o objetivo de preservar a família e perpetuar o culto doméstico, para dar filhos aqueles que não podiam. Se introduziu no Brasil nas
Ordenações Filipinas, dentro no Código Civil, logo em seguida pelo Código de Menores
e hoje pelo ECA. O artigo 41, §1º, do ECA, traz adoção unilateral, que é uma das modalidades de adoção conhecida pelo nosso ordenamento jurídico, que é onde o padrasto
ou madrasta, adota o filho do cônjuge ou companheiro, rompendo-se todo o vínculo com
apenas um dos pais. Quando o marido ou a esposa adota o filho do companheiro, já se
estabeleceu um vínculo afetivo com o adotando, considerando-o como pai ou mãe. Para
que possa adotar, deve ser formular pedido de adoção unilateral, onde todos passarão por
um processo de avaliação psicológica, para constatar as condições da adoção, devendo
ser observado o que é melhor para criança.
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O NÃO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO INSS POR ERRO ADMINISTRATIVO
ERICK JACOBINO, VIVIANNE RIGOLDI

O objetivo da pesquisa visa assegurar os direitos da Constituição Federal em face
da relação INSS e indivíduo, nos casos de benefícios concedidos pela autarquia por erro
administrativo. Para a consecução deste, são utilizados os meios bibliográficos, doutrinários,
a legislação e os princípios constitucionais. Em vista disso, cabe salientar que o presente
trabalho foi elaborado visando à boa-fé do indivíduo no tocante ao recebimento de benéfico
e por ele ter sua natureza alimentar, pois, em regra, é a única fonte de renda auferida pelo
cidadão, sendo certo que deste provimento ele deverá viabilizar a sua subsistência. Cabe
salientar que são pessoas que por algum motivo dependem do benefício, seja ela impossibilitada por doença, invalidez ou idade, ou seja, um grupo social que deve atenção da
legislação. Conclui-se que, com os princípios constitucionais e o Código Civil, inadmissível
se torna o ressarcimento ao erário dos benefícios concedidos por erro do instituto.
O DIREITO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL E SUAS FACETAS
BEATRIZ CASAGRANDE FORTUNATO, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

A presente pesquisa está em vias de desenvolvimento 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 econômicas”. Assim,
no estudo do Direito do Comércio Internacional, faceta do Direito Econômico Internacional,
verificou-se que este procura organizar e regulamentar o comércio e o fluxo financeiro internacional, para tanto, existem organismos como a Câmara Internacional de Paris, a Uncitral
(United Comission on International Trade Law), e principalmente, a Organização Mundial do
Comércio (OMC), a qual detém a maior força impositiva e coercitiva dentro do mercado in-

6º Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 167

ternacional que o auxiliam. A OMC, por sua vez, possui atribuições decisórias, normativas e
executórias a fim garantir a harmonia, estabilidade e credibilidade no mercado internacional,
além disso, monitora as operações comerciais internacionais e tem um órgão voltado para
resolução de controvérsias dos conflitos internacionais, estruturalmente é composta por
uma Conferência Ministerial, Conselho Geral, Órgão de Solução de Controvérsias, Órgão
de Revisão de Política Comercial, Conselhos para Bens, Serviços e Propriedade Intelectual,
Comitês e o Secretariado. Ademais, o comércio, muitas vezes é realizado mediante contratos internacionais, os quais são dotados de elementos de estraneidade, isto é, vinculando
variados sistemas jurídicos acerca de questões econômicas e internacionais, enquanto os
contratos-tipo, padronizam as normas regulamentadas nos contratos, e as cláusulas contratuais gerais se relacionam à exigência de regras gerais de negociação. A maior fonte dos
contratos internacionais são os Incoterms, os quais regulamentam um padrão de cláusulas
do contrato de compra e venda, indicando os deveres do comprador e devedor. Os Incoterms, aliás, provém de costumes realizados na compra e venda internacional (nova lex
mercatoria). Isso porque, o contrato de compra e venda de internacional de mercadorias, é
um dos mais antigos, é utilizado para exportação ou importação de produtos, em que são
sistematizados direitos e obrigações entre contratantes de Estados distintos. De tal maneira
que, esta pesquisa é básica, realizada a partir do método dedutivo, mediante o uso de técnicas de coleta de dados bibliográficos, documentais e via internet.
A PUBLICAÇÃO POR MEIO DE BIOGRAFIAS NÃO AUTORIZADAS: NA ÓTICA DO
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ALINE STORER

O estudo se propõe a analisar as discussões sobre biografias, que são as obras
que retratam a vida de alguém, acabando por envolver o direito à intimidade daquele que
terá sua vida relatada e, muitas vezes, de forma não autorizada, o que termina por colidir
com o direito à informação e à liberdade de expressão. Assim, faz-se necessário entender
os problemas e respostas frente ao ordenamento jurídico para que sejam ponderadas as
tomadas de decisões dos tribunais pátrios, tudo a fim de garantir que todos tenham seus
direitos preservados com base na nossa Lei Maior: a Constituição Federal.
A VALORIZAÇÃO DA DIGNIDADE DO NASCITURO: ASPECTOS PROCESSUAIS
ACERCA DOS ALIMENTOS GRAVÍDICOS
AMANDA LOPES NUNES, LUIS VIEIRA CARLOS JUNIOR

A Valorização da Dignidade do Nascituro: Aspectos Processuais acerca dos Alimentos Gravídicos” aborda, em um primeiro momento a aplicabilidade do princípio da
dignidade humana ao nascituro, abordando desde o conceito e a natureza jurídica do
nascituro até todos os seus direitos previsto constitucionalmente. Em seguida o presente
trabalho trata da obrigação alimentar, conceituando e classificando os alimentos, tratando
dos pressupostos da obrigação alimentar bem como a sua extinção, e em seguida, como
foco do referido trabalho, apresenta-se todos os aspectos processuais da Lei 11.804/08
denominada Lei de Alimentos Gravídicos, o que mostra um avanço no tocante a personalidade jurídica atribuída ao nascituro, bem como a preocupação do legislador para com
o ente ainda no ventre materno, já que os alimentos se mostram necessários para que
qualquer ser humano possa crescer e viver com dignidade dentro de uma sociedade.
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A VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DE REVISTA ÍNTIMA NO SISTEMA
PENITENCIARIO BRASILEIRO
LETICIA APARECIDA MOURA ZANELLATTI, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

A Dignidade da Pessoa Humana, princípio fundamental do Estado Democrático
de Direito (Art. 1°, inciso III da CF), se institui como centro de todo ordenamento jurídico,
sendo um critério e parâmetro de valoração que norteia a interpretação e a compreensão
do sistema constitucional. Segundo o Núcleo Especializado de Situação Carcerária da
DPESP, apesar de proibida, a revista intima continua ocorrendo em diversos presídios de
São Paulo. A submissão de pessoas a revista intima é um desrespeito à integridade física e moral e, portanto, uma violação de sua dignidade. No que diz respeito à legislação,
salvaguardas, prevenção, e reforma institucional, Juan Méndez, relator ONU, afirma que
“o Brasil tem feito progressos significativos em papel; no entanto, a implementação está
muito atrasada”. Em outras palavras, ainda é preciso avançar para que a abolição dessa
prática humilhante seja uma realidade nacional, pois as necessidades de segurança devem ser limitadas pelo respeito à dignidade.
A FUNÇÃO POLÍTICA DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA:
SUPERAÇÃO DO DUALISMO PENDULAR NOS PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO
POR MEIO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA
GUSTAVO PIRENETTI DOS SANTOS, MATHEUS C. MARTINS, ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS

Diante da necessidade de promover ainda mais a prestação do serviço jurisdicional, em respeito aos princípios constitucionais e a dignidade dos jurisdicionados, o
presente estudo tem como objetivo abordar a função política do processo de recuperação judicial como instrumento processual de preservação da empresa. Em um primeiro
momento examina-se a concepção de empresa, para contextualiza-la no cenário jurídico
nacional, tornando-se uma instituição estruturada para a produção e circulação de bens e
de serviços, que visa o caráter social. Em um segundo momento, analisa-se a abordagem
da empresa em crise, além de explanar a recuperação judicial como instrumento processual para efetivação do princípio da preservação da empresa. Para enfim, estuda-se as
novas teorias do processo de insolvência, propondo a superação do dualismo pendular
que alterna o ônus entre as partes e dificulta eficiência do sistema jurídico de insolvência,
aplicando-se as novas teorias da gestão democrática de processo
A PERDA DO PODER FAMILIAR EM RAZÃO DA ALIENAÇÃO PARENTAL
BEATRIZ BONILHA SANTOS, MATHEUS AUGUSTO MACEDO RASTELLI, TAMIRES ALVES LEITE,
CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO

Através do poder familiar são atribuídos aos genitores “direitos-deveres”, sendo,
este, instituto de supina importância jurídica e ao desenvolvimento da criança e adolescente, estabelecido na Carta Magna, bem como no Código Civil. Ocorre que, infelizmente,
quando há termino de relacionamento, instaura-se na família uma maldade disfarçada de
sentimento de amor e cuidado, um abuso moral e psíquico, denominada alienação parental, que é grave no presente e futuro da criança e do adolescente, desencadeando doenças como depressão, nervosismo além de outras mais danosas, bem como a dificuldade
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em estabelecer novas relações interpessoais. Tal comportamento negligente, imprudente
ou até mesmo revestido de excesso de cuidado, afeta princípios constitucionais e por
força da Lei 12.318/2010 os alienadores têm decretada além de outras sanções, a perda
do poder familiar e, consequentemente, os direitos fundamentais das crianças e adolescentes são resguardados.
A IMIGRAÇÃO NA COMUNIDADE EUROPEIA E A CRISE NO ORIENTE MÉDIO
JULIANA BEATRIZ ROCHA MORAES, CLARISSA SANCHES CHAGAS MONASSA

O presente resumo busca versar sobre as consequências da crise política no
Oriente Médio e a imigração na UE. Tendo em vista que a União Europeia vive hodiernamente um caos social, decorrente da alta contingência de imigrantes vindos do
Oriente Médio. A chegada de mais de 1 milhão de refugiados, abalou as estruturas sociais, econômicas, políticas e culturais da Comunidade Europeia. Neste cenário, pode-se observar que as políticas de imigração que estão sendo adotadas para com os
não cidadãos da comunidade, enquanto partes da sociedade internacional, ameaçam
intensamente a manutenção dos direitos humanos e as políticas de integração sob
tutela jurídica da Organização das Nações Unidas. Simultaneamente, o médio oriente
vive uma de suas maiores crises políticas, tendo como cerne desta a deslegitimação
do poder, ensejando um dos mais preocupantes substratos de sua crise: Milhares de
refugiados. Como solução propõe-se a implementação dos tratados da ONU e UE no
âmbito de comunidade europeia.
A NOVA LEI DA GUARDA COMPARTILHADA: CUIDADO COMPARTILHADO
CAROLINA CRISTINE CAVASSINI. CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO

Muitas vezes, por conta de interesses individuais, pais utilizam seus filhos 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
presente trabalho objetiva compreender o alcance, as vantagens e desvantagens do novo
instituto, entendendo sua estruturação e nova dinâmica.
ESTUDOS SOBRE AS COMPLEXAS ESTRUTURAS EMPRESARIAIS: TRUSTES,
CARTÉIS E HOLDINGS
BRUNO LUIS SCOMBATTI ZAIA, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

Este projeto tem como objetivo estudar as complexas estruturas empresarias, que
são os Trustes, Cartéis e Holdings. Ato contínuo, pretende-se discutir, a partir do momento
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político e jurídico que o Brasil atravessa, a propagação da corrupção dentro dessas estruturas jurídicas e empresarias. Para tanto, num primeiro momento se procederá ao estudo para
aprofundamento sobre as estruturas empresariais, em necessário cotejo com as denúncias
envolvendo políticos que e vales deste aparato. Tem-se ainda a pretensão de estudar a Lei
Antitruste (Lei nº 12.529/2012) que aborda justamente a livre concorrência de mercado,
defendendo os consumidores e fazendo repressão ao abuso de poder econômico.
SEMELHANÇAS ENTRE CRIANÇAS SOLDADOS AFRICANAS E CRIANÇAS
BRASILEIRAS NO CRIME E SEUS DIREITOS RESGUARDADOS CONFORME O
ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E CARTA AFRICANA DOS DIREITOS E
BEM-ESTAR DA CRIANÇA
ANA BEATRIZ SANTOS VALENCIANO, VIVIANNE RIGOLDI

Por meio de pesquisa legislativa e bibliográfica, o presente trabalho tem como
objetivo analisar a existência de milhares de crianças africanas, que são cada vez mais
recrutadas para a guerra como soldados, por serem manipuláveis e vulneráveis. Ao mesmo tempo que aumenta o número de crianças brasileiras que se envolvem no crime.
Ambas possuindo seus direitos violados e desrespeitados. Como a criança, submete-se
a um modo de vida tão destoante, se comparados com seus direitos que deveriam ser
resguardados? Os principais motivos que as levam a isso, são questões econômicas e
sociopolíticas de onde vivem. Além do desamparo governamental, as crianças de baixa
renda, lidam com a pobreza e miséria. Na guerra e no crime, as que não são mortas,
são fadadas a viver com as consequências dos atos que praticaram durante a sua “infância”. Os países devem respeitar os direitos humanos e punir os responsáveis pela
entrada delas nesse meio, conceder as crianças o mínimo de dignidade que merecem.
TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO E A VIOLAÇÃO DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
LAISSA LORRAINE SAMPAIO, ANDREA ANTICO SOARES

O trabalho escravo é existente na humanidade desde a sua criação, contudo, foi
a partir da Segunda Guerra Mundial em que começou a criar institutos jurídicos para sua
coerção, bem como passou a relacionar a dignidade humana e o trabalho em condições
de escravidão. Assim, foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos no ano
de 1948 (após a Segunda Guerra Mundial) trazendo grandes inovações em relação à
proteção ao ser humano, referente aos seus direitos e garantias. Desta forma, o trabalho
escravo torna os homens em seres coisificados no qual perdem seu atributo principal, ou
seja, a essência de ser humano, de poder decidir sobre sua própria vida. Sendo assim, a
dignidade da pessoa humana é atributo intrínseco para a vida humana devendo ser respeitada pela sociedade e, por conseguinte, pelo direito. Todas as normas jurídicas devem
ter como base o atributo da dignidade humana, para que assim possa produzir seus efeitos de maneira correta e prudente.
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DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA ALIENAÇÃO PARENTAL:
UM OLHAR SOBRE O DESVIO DE CONDUTA MATERNO E OS DANOS EMOCIONAIS
OCASIONADOS AO MENOR
BRUNA ZAMPIERI COLPANI, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

A Alienação Parental envolve a proteção integral da criança, o direito à convivência familiar plena e efetivação de direitos fundamentais. O fim do elo conjugal não suprime
tais garantias e ambos os genitores continuam responsáveis pela assistência aos filhos. A
alienação tem início quando um não aceita o término e utiliza o filho para atingir o outro,
seja com jogos psicológicos, constrangimentos, inserção de falsas memórias, resultando
em graves traumas. Através do método dedutivo, busca-se analisar o comportamento do
pai ao sofrer desvio de conduta e praticar a alienação parental, quais os efeitos gerados
na criança e na mãe, e como o direito trata a situação, pois é de difícil constatação. A nova
lei da Alienação Parental entende que a criança está em perigo quando a família deixar
de fornecer um ambiente saudável e espera soluções efetivas do Poder Judiciário. É fundamental que juízes, advogados, assistentes sociais, psicólogos busquem prevenção da
Síndrome da Alienação Parental.
A INFLUÊNCIA DA NEUROCIÊNCIA NO DIREITO PENAL: UMA ANÁLISE DOS REFLEXOS OCASIONADOS NA SOCIEDADE
BRUNA ZAMPIERI COLPANI, JOSE EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

As relações sociais são complexas e sua compreensão é atrelada ao mundo jurídico e a ciência, que evolui proporcionalmente a humanidade, assim as respostas fornecidas aos problemas tornam-se logo insatisfatórias. A neurociência questiona a liberdade do
indivíduo, pressuposto material da culpabilidade, enquanto o Direito Penal julga a partir da
teoria finalista do delito. Há um despreparo da norma ao solucionar os conflitos relevados
pelas concepções neurocientíficas sobre existência ou não do livre arbítrio e responsabilização pessoal. O direito deve abrir espaço aos avanços cognitivos do homem, superar
posicionamentos jurídicos obsoletos, tentar compreender motivações e limites do comportamento humano existentes na neurociência e aplicá-los como facilitador nos juízos de
culpabilidade. Através do método dedutivo de pesquisa, o intuito é mostrar que o diálogo
pode existir, e o Direito Penal se redefinir em parâmetros mais razoáveis aos conflitos sem
violar os direitos fundamentais.
A MULHER COMO CAUSADORA DE SEU ESTUPRO
MARIA CAROLINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, PEDRO LIMA MARCHERI

Esta pesquisa visa demonstrar a falácia argumentativa que insere a mulher como
causadora de seu estupro, seguindo a linha do Princípio Vitmodogmático. Os dados da
concepção dos brasileiros sobre uma mulher agredida nos mostra como a cultura do estupro está presente na sociedade atual, segundo o DataFolha 1 em cada 3 brasileiros
acredita que a vítima possui culpa em seu estupro. Essa ideia reflete nos tribunais que
resultam então em um julgamento apenas da vítima e não de seu agressor. É necessário
demonstrar por meio da doutrina, análise de casos e informações colhidas com mulheres
agredidas o porquê é tão vital quebrar este tipo de julgamento, visando à verdadeira justiça julgando contra seu agressor. Verificou-se que há a subnotificação de 50 mil casos de
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estupros por ano no Brasil, e que a vitmodogmática deve ser relativizada nos casos de
violência sexual contra a mulher.
A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PERANTE O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
FERNANDA PREVIATTO ANTUNES, VINICIUS ROBERTO PRIOLI DE SOUZA

O presente artigo refere-se a um plano de investigação científica acerca da desconsideração da personalidade jurídica. Pretende-se fazer a análise de determinados aspectos referente a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, para iniciar será
citado um pouco da sua historia, tendo como enfoque a sua origem, além disso, mormente
sobre a discussão da necessidade de ação autônoma ou incidental e o ônus da prova.
Busca-se ainda discorrer sobre as suas principais mudanças perante o novo Código de
Processo Civil. Optou-se, nesse estudo, pela pesquisa bibliográfica e documental, com levantamento bibliográfico coletado em livros de doutrina, artigos em revista científica e publicados na internet, jurisprudência e legislação, com enfoque exploratório e análise qualitativa. Conclui-se que a desconsideração da personalidade jurídica é um instituto jurídico
utilizado para proteger a pessoa jurídica, bem como tutelar terceiros ligados a ela. Com
o novo Código de Processo Civil, houve alterações, as quais deverão ser aplicadas nas
novas ações. As principais características da teoria, sua aplicação e limitação, constam no
presente artigo científico. As modificações ocorridas neste ano, ainda não possuem todas
as vertentes estudas pela doutrina e jurisprudências. Falta ainda aplicação práticas dos
nossos dispositivos legais.
A QUERELA NULLITATIS INSANABILIS EM CONTRAPOSIÇÃO AO PRINCÍPIO DA
SEGURANÇA JURÍDICA
FERNANDA PREVIATTO ANTUNES, VINICIUS ROBERTO PRIOLI DE SOUZA

O presente artigo refere-se a um plano de investigação científica, usando a pesquisa bibliográfica acerca da querela nullitatis insanabilis. Pretende-se investigar a sua
sobrevivência no ordenamento jurídico brasileiro, sua história, as possibilidades de impetrar esse tipo de ação, o regime jurídico, a sua previsão legal dentro do direito e os efeitos
perante a coisa julgada. Questiona-se que a querela nullitatis insanabilis, apesar de ter
surgido no Direito Romano, ainda existe no direito. Será feita uma análise sobre os elementos da relação jurídica do processo. Ademais, este artigo visa mostrar que esta ação
também é possível perante a coisa julgada considerada inconstitucional. Será mostrado
um estudo para verificar a ato de existir a colisão entre o princípio da segurança jurídica,
vinculado à coisa julgada, com o devido processo legal, por causa da natureza não prescritível da ação de querela nullitatis, ou entre a segurança jurídica e o valor da justiça.
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EDUCAÇÃO

REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL: IMPLANTAÇÃO DO DSPACE NA FATEC GARÇA
CRISTIAN LEONEL MOMA OLANDE, NELSON JULIO DE OLIVEIRA MIRANDA

Pensando na preservação e disseminação da produção acadêmica e científica
da Faculdade de Tecnologia de Garça, apresenta-se o presente trabalho que se justifica
pelo fato desta produção atualmente se encontrar exclusivamente em suporte de papel, o
que limita o acesso a tais informações, fazendo com que se busquem autores fora da instituição. O presente trabalho tem como objetivo implantar um Repositório Digital Institucional a fim de facilitar o acesso a estas informações, preservando e valorizando a produção
acadêmica interna. Para tanto, realizou-se uma revisão bibliográfica buscando identificar
os requisitos funcionais e não-funcionais dos principais softwares para repositórios digitais
disponíveis. Entre os existentes, o escolhido foi o DSpace, pois possui uma arquitetura
aberta (open source), como todos os Softwares Livres, capaz de ser modificado para
atender as necessidades e ser utilizado em bibliotecas universitárias. Como resultados
espera-se incentivar a produção acadêmica.

A ÉTICA NO ENSINO SUPERIOR: O PAPEL DO PROFESSOR COMO
MEDIADOR NA FIXAÇÃO DE VALORES
RAFAEL CORREA DE ALBUQUERQUE SILVA, SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

Em se tratando de Educação, vale ressaltar a importância dos sistemas de avaliação de ensino que envolve a disseminação e absorção do conhecimento. Ética e educação caminham juntas na trajetória e formação da natureza humana. Em princípio, a
educação é a única coisa que é fim e meio ao mesmo tempo, dentro da sociedade e,
portanto, reconhece-se a importância do educador ao contribuir na formação de conceitos
e valores, sentindo-se partícipe fundamental no desenvolvimento social. O objetivo geral
do estudo visa analisar a importância da ética nas instituições de ensino superior no Brasil, verificando em que medida o professor influencia na fixação de valores essenciais à
formação humana. A metodologia é exploratória, descritiva e analítica. Ainda, pesquisa de
campo que aborda a aplicação da disciplina de Ética em seus conteúdos programáticos
no âmbito acadêmico em instituições de ensino. O estudo apresenta os conceitos de ética
e moral, ética na educação superior, ética individual etc.

A IMPORTÂNCIA DO DIREITO COMO TEMA DAS REDAÇÕES E A EFETIVIDADE DO
DIREITO À EDUCAÇÃO
FRANCISCO ANTONIO MORILHE LEONARDO, RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES

O texto procura refletir a relevância jurídica como tema das redações que vem
sendo constantemente enfatizado nas coletâneas das principais bancas avaliadoras dos
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vestibulares e do Exame Nacional do Ensino Médio. O direito à educação é tutelado pela
Constituição Federal de 1988, potencialmente igualitário, apresenta tensão significativa no
contexto educacional brasileiro contemporâneo. Argumenta-se a busca de mais igualdade
na efetivação a esse direito, pressupondo uma ação mais efetiva para o suprimento das
deficiências regionais, sendo absolutamente necessário o empenho do Estado para ampliar substantivamente os investimentos em educação, proporcionando aos jovens conhecimentos que dizem respeito aos direitos de todo cidadão, pois é papel da educação e do
Estado contribuir para o processo de solidificação dos Direitos Humanos e da construção
da cidadania cujo fundamento também se encontra no texto constitucional brasileiro.

A HUMANIZAÇÃO DO ENSINO POLICIAL
VIVIANE BOACNIN YONEDA SPONCHIADO, RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES

Tendo em vista que os policiais, sejam civis ou militares, não atuam apenas em
situações de conflito armado, mas lidam diretamente com cidadãos, prestando esclarecimentos, apoio e servindo à população, vislumbra-se a necessidade de humanizar os cursos
de formação policial, aliando-se às matérias comuns (como armamento e tiro, sobrevivência
e gerenciamento de crises) aquelas de caráter social, abrangendo direitos humanos, cidadania e relacionamento. Neste viés, já existe o Projeto de Lei 193/2015 do Estado de São
Paulo. A presente pesquisa objetiva demonstrar que investimentos direcionados à humanização dos cursos de formação policial podem resultar em profissionais mais preparados,
aptos para trabalhar em prol de uma sociedade contemporânea, sem discriminações e sem
abusos de poder. Trata-se de pesquisa teórica, com revisão bibliográfica e utilização do
método dedutivo.

A INCLUSÃO ESCOLAR DOS SUJEITOS PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
CAROLINE NAVARRO ZAPATERRA, ANDREA ÂNTICO SOARES

A presente pesquisa tem como tema a inclusão dos sujeitos portadores de deficiências intelectuais em escolas públicas regulares. O objetivo central da pesquisa é
analisar se o sistema escolar, a legislação e as políticas públicas adotadas pelo Governo
do Estado de São Paulo realmente promovem e dão condições para uma efetiva inclusão,
bem como se essa inclusão é vista do ponto de vista do desenvolvimento das capacidades
cognitivas dos alunos ou se ela limita-se apenas à socialização desses sujeitos. A pesquisa será desenvolvida por meio de revisão bibliográfica e legislativa. Espera-se constatar
que atualmente a inclusão escolar dos alunos portadores de deficiência intelectual é na
verdade uma exclusão, uma vez que a educação inclusiva somente será possível se o
fundamento da educação escolar deixar de ser o atendimento das demandas do capital e
passar a ser a humanização e o desenvolvimento das potencialidades de todos, tanto do
ponto de vista social quanto cognitivo.
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS CONSTANTE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
PROBLEMAS E PERSPECTIVAS DA APRENDIZAGEM NA EJA
ROBERTO ANTONIO BISI, SILVANA FESTA SABES

Este trabalho busca analisar os principais preceitos legais retratados pela Constituição Federal, sancionada em 1988, que ofertam a base e a manutenção da Educação
de Jovens e Adultos (EJA). Tendo uma série de direitos contemplados na Carta Magna
atual, a EJA foi sendo relegada à um segundo plano, na formulação de políticas públicas
nacionais, que a partir da década de 1990, seguiu de perto os preceitos neoliberais implementados no Estado brasileiro. A pesquisa é básica, o método de pesquisa é o dedutivo
e as técnicas de coleta de dados são bibliografia documental e via internet. Atualmente a
EJA procura conquistar maiores espaços, contudo para que isso ocorra, devemos romper
com algumas práticas que marcaram a manutenção dessa modalidade de ensino no passado. Palavras-chave: EJA; Ensino Fundamental; Políticas Públicas.
A APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO USO DA METODOLOGIA DA PRÁTICA NO
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
LEANDRO MARQUES, LARISSA CHADI E SILVA, REINALDO DOS SANTOS MARTINS

ensino profissionalizante carece de metodologias diferenciadas. No aprimoramento do ensino aprendizagem, do curso Técnico de Logística da Etec Antonio Devisate o projeto explora o conhecimento adquirido em sala, as habilidades, as atitudes
e valores dos alunos. A metodologia tem como objetivo a pró-atividade do aluno dentro
da comunidade escolar, proporcionando um melhor aprendizado, pois as ferramentas
apresentadas na teoria são aplicadas na prática. Nos processos os alunos propõem
a solução de um problema no âmbito escolar, após a avaliação da viabilidade, os grupos são reorganizados, para a implantação. Conseguindo como resultado um melhor
aprendizado, a melhoria do ambiente, aprimorando atitudes e valores, uma vez que este
participa de forma ativa, na identificação do problema, na apresentação de proposta, na
busca de recurso e na implantação da melhoria. Palavras-chave: Metodologia. Tecnologia da Informação. Logística. Planejamento.

COACHING EDUCACIONAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
BENEDITO GOFFREDO, EDUARDO DE SOUZA, SILVANA FESTA SABES

No atual cenário nos deparamos com jovens concluindo os cursos superiores
sem saber ao certo o verdadeiro significado do respectivo aprendizado. Essa nova geração, imediatista, tem dificuldade em priorizar atividades e definir objetivos. O presente
trabalho buscou refletir sobre a Metodologia Coaching Educacional e seus benefícios,
bem como procurou investigar se os cursos de Administração das IES da região de Marília (SP) utilizam-se dessa metodologia como apoio no preparo dos docentes e discente.
Como resultado, verificou-se que metade das IES conhece esta metodologia, mas nenhuma delas a utiliza. O Coaching Educacional se apresenta como uma ferramenta poderosa
no auxílio do ensino-aprendizado na relação professor-estudante, fatos que justificariam a
implementação deste método nas IES.
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INOVAÇÃO E PROFIONALIZAÇÃO DE ALIMENTOS: DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO
MILENA CARPI COLOMBO, MÔNICA REGINA VIEIRA LEITE, JOSÉ RIBEIRO LEITE,
ANTÔNIO FRANCISCO MARQUES

Se alguém falasse de um lugar onde os habitantes não lavram e nem criam;
onde não há boi, vaca, cabra, ovelha, galinha, nem qualquer outra alimária, que faça
parte do viver dos homens; de um lugar onde os homens só comem inhame que lá há
muito, semente e frutos, que a terra e as árvores de si lançam; certamente você não
saberia que lugar seria esse. É, esse lugar era o Brasil de apenas 500 anos aproximadamente, conforme relata Pero Vaz Caminha. E agora, o que se cultiva, onde e quando?
Onde encontrar o “pão nosso de cada dia”, quanto custa, qual a sua composição, quais
os meios necessários para produzi-los, conservá-los e prepará-los. Daí, o papel da ciência e da educação. Analisar as relações existentes entre inovação, alimento e educação
é o propósito desse trabalho, para tanto, fará uso de procedimentos metodológicos adotados para pesquisas bibliográficas e documentais: identificação, seleção e análise de
dados relacionados ao tema proposto.

CRIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO NA PRÁTICA E APLICAÇÃO DA FERRAMENTA
CANVAS COMO METODOLOGIA DIFERENCIADA NO ENSINO-APRENDIZAGEM
LARISSA CHADI E SILVA, REINALDO DOS S. MARTINS, DIEGO P. MARQUES, SILVANA F. SABES

O projeto Criação do Plano de Negócio na Prática tem sido desenvolvido na Etec
Antonio Devisate, no curso Técnico de Logística. A partir da disciplina Planejamento Empresarial e Empreendedorismo, os alunos realizam a abertura fictícia de um negócio, aplicando
todo o aprendizado por meio do desenvolvimento prático. A interdisciplinaridade é requisito
importante para o desenvolvimento do projeto e o aproveitamento de todo o conhecimento
adquirido. O objetivo maior neste projeto é incentivar o aluno ao aprendizado, para que ele
tenha uma visão holística da relação entre os componentes curriculares, por meio de uma
metodologia mais participativa, uma vez que ele tem que “saber fazer”. A eficiência dessa
metodologia foi comprovada pelo resultado alcançado, com apresentações de qualidade e
satisfação dos alunos, que relatam o que aprenderam de forma dinâmica, contextualizando
teoria e prática.

PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE A NECESSIDADE
DA IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA MELHORIA DA
QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
ELIANE AMANDA SIMOES, HISSACHI TSUJI

A qualidade da assistência em saúde é constatada pela competência dos
profissionais no atendimento às necessidades de saúde do indivíduo. A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde visa a transformação da práxis a partir da
reflexão do cotidiano. O entendimento por parte dos profissionais de saúde sobre as
potencialidades da Educação Permanente é primordial para a sua implementação nos
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serviços de saúde. A Aprendizagem Baseada em Problemas se mostra como o recurso adequado para formar os profissionais, pois propicia a aprendizagem significativa.
Objetivo: Compreender a percepção dos profissionais de saúde sobre a necessidade
da implantação da Educação Permanente para a melhoria da qualidade da assistência em saúde. Método: Estudo de caso por meio de entrevistas semiestruturadas. Resultados: Os profissionais desconhecem os principais fundamentos vigentes. A compreensão parcial pode ser fator limitante na implantação da EP e consequentemente
na qualidade dos serviços prestados.

AS MAZELAS DO CÁRCERE PAULISTA PARA OS REEDUCANDOS E OS AGENTES
PENITENCIÁRIOS: POSIÇÕES DIFERENTES, CONSEQUÊNCIAS SEMELHANTES
OSVALDO MARTINEZ DA SILVA, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

Os estabelecimentos penais paulistas vêm sofrendo um esgotamento de seus
reais objetivos. Suas mazelas são definidas pela superlotação carcerária, ociosidade dos
reeducandos, ambiente favorável a novas práticas delitivas, consumo de entorpecentes,
alto índice de reincidência, funcionários mal preparados e com problemas de ordem psiquiátrica, legislação deficiente e desinteresse do órgão responsável. O Estado não cumpre
suas próprias leis, pois retira do convívio social aqueles que não “prestam” ou não agem
de acordo com o ordenamento jurídico, os “joga” dentro de presídios e lhes oferece péssimas condições de vida e nenhuma possibilidade de reinserção social. Os reeducandos e
os agentes penitenciários sofrem com o descaso do Estado, pois ambos ficam a mercê da
falta de investimentos e a precariedade encontrada nos estabelecimentos penais. Esses
locais são considerados “escolas do crime”, pois não se respeita o critério individualização
da pena, encontrado na Lei de Execução Penal.

ENGENHARIAS
BALANCEAMENTO DE LINHA PRODUTIVA APLICADO EM UMA MÁQUINA
TERMOFORMADORA
FLÁVIO LOPES SELEGUIM, DANILO CORREA SILVA

O acirramento da competitividade na área industrial e comercial fez com que as
empresas repensassem seus processos de forma a torna-los mais produtivos e isso só é
possível com técnicas de manufatura, treinamento dos colaboradores e com o uso de material para melhorar o desempenho produtivo. E uma das técnicas utilizadas é estudo de
tempos e métodos que possibilita o balanceamento de linhas de produção. Através do ba-
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lanceamento de linha é possível eliminar desperdícios, “gargalos” e tempos ociosos. Este
trabalho tem como objetivo balancear as operações na linha de produção de uma máquina
termoformadora de uma empresa transformadora de polímeros. Essa linha de produção
está em sua máxima capacidade produtiva, não produz mais do que 15 peças por hora
sendo a máquina termoformadora que dita o ritmo da linha. Nessa linha tem postos de
trabalho com excesso de tarefas e outros postos com ociosidade, e com o balanceamento
de linha será possível reduzir desperdícios e os custos operacionais.
PRODUÇÃO DO AÇÚCAR: UMA PROPOSTA DE REDUÇÃO DE PERDAS
NO PROCESSO DE EVAPORAÇÃO MEDIANTE UM ESTUDO DE CASO
MARCELO ANDRADE DA SILVA, FÁBIO MARCIANO ZAFRA

O trabalho visa analisar o processo atual de produção de açúcar e elaborar uma
proposta de redução das perdas de açucares que ocorrem por arraste no processo de
evaporação do caldo, sendo a pesquisa de natureza aplicada e quantitativa e forma exploratória e procedimentos teóricos analisados em bibliografias e mediante um estudo de
caso realizado, o trabalho evidencia uma grande oportunidade de melhoria contribuindo
assim para uma produtividade mais eficiente e com grande ganho financeiro. A partir
deste estudo, foi analisado que o processo atual ocorre uma perda muito significativa e
pode trazer uma grande melhoria a empresa, o investimento proposto é de implantar um
separador de arraste externo na tubulação de saída do último efeito do processo, e reter o
caldo antes de chegar nos multijatos e retorna-lo no processo novamente, com um estudo
de viabilidade financeira sobre as oportunidades abordadas, o investimento torna-se possível mediante ao grande ganho financeiro a empresa.
PLANEJAMENTO DE MELHORIAS POR MEIO DE PROJETO DE ARRANJO FÍSICO
GABRIEL DURANTE RODRIGUES, EDSON DETREGIACHI FILHO

A inadequação dos arranjos físicos nas Unidades Produtivas compromete a produtividade e a qualidade dos produtos. Esse trabalho tem como objetivo definir e analisar
o atual arranjo físico de uma pequena empresa do ramo fabril, elencando defeitos e possíveis melhorias, utilizando algumas ferramentas e métodos da Engenharia. Por meio desse projeto pretende-se demonstrar melhorias utilizando essas ferramentas conforme as
particularidades e necessidades específicas da empresa, sobretudo com a apresentação
de proposta de novo arranjo físico. A metodologia é um estudo caso para verificar a viabilidade de projeto, levando em consideração a prática realizada através de coleta de dados
e embasamento em referencial teórico completo. Como relevância, destaca-se a busca
do aumento de produtividade e qualidade dos produtos. Como expectativa de resultados
elenca-se a diminuição de fluxos e distâncias percorridas durante o processo, bem como,
melhorias da qualidade no processo produtivo.

IMPLANTAÇÃO DE PCP EM UMA EMPRESA DE DISPLAYS ARAMADOS
RAFAEL CONTRERA, RODRIGO FABIANO RAVAZI

A empresa foco de estudo apresentado por esse trabalho foi fundada em 1999,
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produtora de displays aramados para exposição de produtos e encontra-se em uma alta
crescente comercial. Possui uma política de produtos com qualidade e excelentes prazos
de entrega, uma vez que o setor muito requer destes quesitos, respeitando sempre seus
clientes. Partindo desta política e de seu futuro promissor, a empresa chegou em um
patamar onde se encontra com a necessidade da implantação do PCP (Planejamento e
Controle da Produção) em sua gestão de produção. E para isto propôs o desafio, que foi
aceito e já aproveitando para registrar o processo de implantação realizando este trabalho.
Com isso, o presente trabalho traz um estudo de caso de implantação do setor de PCP em
uma empresa de displays aramados, partindo de uma referencial teórico abordando todo
o conceito do tema, partindo então para o processo de implantação, buscando a maior
eficiência possível junto as particularidades.
APLICAÇÃO DO CROSS DOCKING E DA LOGÍSTICA REVERSA EM
UMA MICROEMPRESA
KELVIN HNERIQUE RABELO, EDSON DETREGIACHI FILHO

O objetivo do presente trabalho consiste na proposta de implantação do sistema
Cross Docking numa empresa de transporte. O Cross Docking é um processo de distribuição em que a mercadoria recebida é redirecionada sem uma armazenagem prévia.
Nesse estudo será proposta a aplicação da logística reversa dos materiais utilizados na
embalagem, tais como o papelão, plásticos e isopor, de produtos oriundos de uma determinada empresa do ramo de eletrodomésticos do Brasil. O estudo de caso foi elaborado,
atuante no ramo de transportes. O resultado que se espera é obter rapidez das entregas
dos produtos com a elaboração desse sistema, além da aplicação da logística reversa
feita na coleta dos componentes para reciclagem, visando assim, a gestão adequada do
lixo, evitando os inúmeros danos ambientais que comprometeriam a qualidade de vida e,
dessa maneira esse trabalho contribuiria com a sustentabilidade. Utilizou-se o enfoque
dedutivo e o levantamento bibliográfico, além da pesquisa qualitativa.
PROPOSTA DE IMPLENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E FERRAMENTA DE MELHORIAS COMO FMEA
ANDRÉ LUIZ DA SILVA SIQUEIRA GONÇALVES, EDSON DETREGIACHI FILHO

A atividade da manutenção existe para evitar a degradação dos equipamentos
causada pelo seu desgaste natural. Essa degradação apresenta-se de várias formas, desde a aparência ruim, fadiga e perda no desempenho e paradas de produção. O método
FMEA, consiste em um sistema que tem como objetivo priorizar falhas potenciais em equipamentos, sistemas ou processos, possibilitando fornecer recomendações para intervenções preventivas. O objetivo desse trabalho consiste em aplicar o método FMEA para a
criação de planilhas de manutenção para uma oficina de reparos de autos. Pretende-se
elaborar duas planilhas, uma delas para os clientes, que trará informações sobre os serviços realizados, próxima visita a oficina e troca de peças para orientar manutenções
futuras, além de uma segunda planilha para a oficina que conterá informações sobre os
veículos de clientes e serviços prestados. Pretende-se melhorar o serviço prestado ao
cliente e fornecer subsídios para a gestão de manutenções futuras.
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A 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: ESTUDO DE NOVOS MÉTODOS E CONCEITOS DE
TRABALHO A SEREM IMPLANTADOS NOS PROCESSOS PRODUTIVOS
RONALDO FERNANDES MEDEIROS, EDSON DETREGIACHI FILHO

A hipótese defendida por esse trabalho é que o impacto causado pela indústria
4.0 promoverá uma mudança que afetará o mercado como um todo e estabelecerá novos modelos de negócios. Comparando o cenário econômico e tecnológico atual, com
modelos de décadas passadas, é observado grandes mudanças que ocorreram nas Indústrias e no cotidiano da população. Portanto, surge a grande necessidade de vislumbrar
as possibilidades que a Internet das Coisas pode oferecer aos setores produtivos aplicando seus conceitos e ferramentas, ações por parte dos gestores e até mesmo orientando
o estabelecimento de políticas públicas para potencializar a efetividade dessa Inovação
tecnológica. O objetivo, é desenvolver pesquisa bibliográfica e documental para explorar
e apreender as possibilidades e as tendências que a inovação tecnológica, por meio da
Internet das Coisas pode efetivamente implementar na cadeia produtiva para aumentar a
produtividade, a qualidade e a redução dos desperdícios.
O ESTUDO DO TPM “TOTAL PRODUCTIVE MANAGEMENT” E SEUS BENEFÍCIOS
PARA EQUIPAMENTOS DO SETOR DE USINAGEM
HIGOR LEONARDO DE CARVALHO, JOSÉ ANTONIO POLETTO FILHO

O presente estudo foi realizado no setor de usinagem e ajustagem de uma empresa produtora de equipamentos para extração de óleo e grãos que atua há 40 anos no
mercado. O aumento da produção sobrecarrega os equipamentos que apresentam um
número alto de quebras. O objetivo é analisar as paradas por quebra, qual equipamento
e quanto tempo demora a realização da manutenção, propondo melhorias utilizando os
conceitos propostos na TPM “Total Productive Management”. A metodologia utilizada para
este trabalho se caracteriza como uma pesquisa quantitativa, exploratória buscando conceitos e teorias sobre a manutenção e um estudo de caso real na empresa. As propostas
deste trabalho são: analisar as causas das paradas, mostrar a importância de adoção de
técnicas corretas e espera-se determinar as causas das falhas nos processos e apontar
melhorias para então aumentar a produtividade da empresa e estruturar o setor de manutenção de forma que possa atender adequadamente as demandas da empresa.
UTILIZAÇÃO DE MATERIAL REPROCESSADO NO PROCESSO DE COMPÓSITOS
VINÍCIUS SANTIAGO DE MORAIS, JOSÉ MICHEL MONASSA

Um dos grandes desafios em uma indústria que trabalha com materiais termofixos
é o processamento das sobras (ou rebarbas) de suas peças. Os compósitos - direcionados
neste trabalho aos compostos por resina e fibra de vidro - na maioria dos seus processamentos, geram rebarbas. Estas, por serem feitas de materiais não recicláveis geram custos
para serem descartadas, além de ser uma parte de matéria prima jogada fora. O estudo
consiste na tentativa experimental de reutilização destas sobras no processamento da fibra
de vidro. Por meio de literatura específica e testes comparativos de desempenho, analisar
a performance das peças feitas com as sobras misturadas ao material virgem e propor de
maneira racional a sua reutilização, respeitando suas características e exigências.
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ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO DO ARRANJO FÍSICO POR MEIO DA SIMULAÇÃO
COMPUTACIONAL E DOS CONCEITOS DE LEAN MANUFACTURING
LARISSA GONÇALVES CESAR DE OLIVEIRA, VÂNIA ÉRICA HERRERA

Para desenvolver e obter sucesso as organizações devem adotar e promover
estratégias globais, com o objetivo de se manterem e crescerem no mercado e, frente
a essa necessidade, não há tempo para desperdícios. Neste contexto, o lean manufacturing, que tem origem do Sistema Toyota de Produção (STP) é um grande aliado, pois
possui diversas ferramentas que auxiliam na identificação e aplicação de melhorias que
afetam o desempenho de uma indústria, podendo ser aplicado em todo de tipo de trabalho. A estratégia de melhoria do arranjo físico, quando bem planejado e executado, permite
que os recursos sejam utilizados de forma eficiente, proporcionando inúmeras melhorias
na produtividade, além de tornar o ambiente seguro e agradável. Este trabalho tem por
objetivo fazer um estudo de um arranjo físico (layout), por meio de um estudo de caso,
e propor melhorias utilizando a simulação e os conceitos de lean manufacturing em uma
indústria de equipamentos fitness da região de Marília.
LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
BELIZE FUMAGALLI SCALADA, RODRIGO FABIANO RAVAZI

A logística reversa, possui como significado dar uma destinação correta aos resíduos produzidos por uma organização, tem se tornado essencial para a sustentabilidade
empresarial. Com o surgimento da responsabilidade socioambiental, as instituições descobriram que ao reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos sólidos, a poluição do meio ambiente poderia ser amenizada, o que aumenta a credibilidade e a capacidade competitiva
das organizações no mercado. Um dos resíduos mais poluentes são os gerados na construção civil, o descarte incorreto deste material no meio ambiente pode causar grandes
danos na natureza e ao ser humano. Tendo em vista tal problema, foram criadas diversas
leis para regulamentar o descarte deste tipo de resíduo, as quais não são suficientes.
Dentro deste contexto, este trabalho apresentará pesquisas teóricas sobre o assunto, as
quais possibilitarão uma análise sistêmica acerca das possíveis soluções.
PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO INDICADOR OEE (EFICIÊNCIA GLOBAL DO
EQUIPAMENTO) EM UMA LINHA DE PRODUÇÃO NA INDUSTRIA ALIMENTICIA
LEONARDO CAIRES AGUIAR, FABIO MARCIANO ZAFRA

Para aumento da performance, as empresas precisam monitorar os recursos empregados na fabricação de seus produtos com intuito de otimiza-los sem desperdícios.
Para isso é necessário a utilização de indicadores claros. A proposta desse trabalho se
resume em analisar uma linha de produção da indústria alimentícia com intuito de propor a implantação do indicador OEE (Overall Equipament Effectivences). Este indicador
é considerado tridimensional, pois leva em consideração a disponibilidade, eficiência e a
qualidade, o que permiti identificar em qual dos eixos a empresa em questão precisa se
aprofundar para melhorar a sua performance. Além de identificar as oportunidades é necessário fazer uso de ferramentas da engenharia para melhorar o indicador. Por este motivo, o trabalho irá apresentar ferramentas importantes da engenharia. A metodologia deste
trabalho está fundamentada na junção da pesquisa bibliográfica com o estudo de caso,
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uma das subdivisões da pesquisa descritiva com intuito de observar, registrar, analisar e
correlacionar os fatos ou fenômenos sem manipulá-los. Ao final deste trabalho, espera-se
ter uma base de dados que seja possível apresentar as oportunidades para a empresa
igualar seus resultados com o World Class.
DEFINIÇÃO DO PROCESSO DE UM PRODUTO BASEADO NA ESCALA
DE PRODUÇÃO E NOS CUSTOS DE FABRICAÇÃO
FABIANA BONACINA, RODRIGO FABIANO RAVAZI

O desenvolvimento de produtos tornou-se um processo essencial para garantir
a competitividade das empresas. Com os avanços tecnológicos, o aumento da concorrência, diminuição do ciclo de vida dos produtos, entre outros fatores, exigem que as
empresas tenham um processo de desenvolvimento de produtos cada vez mais eficaz. O
processo abrange algumas fases e a que será abordada com ênfase neste trabalho, será
a fase de projetar processo. Durante essa fase, uma das etapas fundamentais é definir
se os itens que compõem o produto serão comprados ou fabricados. O presente trabalho
propõe comparar processos de fabricação para a produção de um produto, baseando-se
na escala de produção e, consequentemente, nos custos relacionados. Para tanto, será
realizado um estudo de caso em uma empresa, avaliando os custos de fabricação e complementando com revisão bibliográfica dos principais assuntos.
A LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E O FATOR
CRÍTICO DA PERECIBILIDADE - ESTUDO DE CASO
KARINA PERALTA, GERALDO CÉSAR MENEGHELLO

De acordo com o relatório elaborado para a Alimentação e Agricultura (FAO),
em 2013, pela Organização das Nações Unidas, o mundo desperdiça cerca um bilhão e
trezentos milhões de toneladas de alimentos todo ano. As perdas econômicas desse desperdiçamento são significativas, estimando-se uma perda de cerca de U$ 750 (setecentos
e cinquenta bilhões de dólares) anuais, vindo a atingir diretamente o valor final do produto
em razão da redução da oferta. A maneira incorreta de carregar e descarregar produtos
perecíveis, o processo de colheita realizado por trabalhadores despreparados, a falta de
cuidado ao embalar as mercadorias, a distribuição desatenta, com desrespeito às normas
de regulamentação, são fatores que influem neste decréscimo para a economia. Assim,
refiro o presente estudo de caso o objetivo de diminuir desperdícios nas exportações de
frutas brasileiras.
ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA NA HIGIENE E ERGONOMIA NA
PRODUÇÃO DE CHOPP ARTESANAL
CAIO HENRIQUE DE LIMA, JOSÉ ANTÔNIO POLETTO

Aplicação dos conceitos de higiene e ergonomia como um instrumento na gestão
de implementação de condições que conduzem a melhorias e podem corrigindo eventuais
contaminações e falhas na ergonomia. O presente trabalho produzido por meio de pesquisas bibliográficas, estudo de caso onde se analisou as não conformidades e os dados
coletados em uma fábrica de Chopp. Na análise ficou evidente a movimentação manual
de cargas no levantamento, deslocação e transporte sacos de grãos e nos barris carregados. Outro problema encontrado foi no processo de lavagem dos barris de Chopp, onde
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empregou-se o conceito de produção mais limpa. A expectativa desta análise é mostrar
meios alternativos para eliminar o trabalho manual de carregamento de cargas inserindo
um carrinho para o transporte e uma rampa no caminhão de entrega. Implementação de
uma esteira para o abastecimento de grãos nos tanques de produção e opção para o descarte dos resíduos na lavagem dos barris.
PROPOSTA DE MELHORIA DO ARRANJO FÍSICO DE UMA INDÚSTRIA METALÚRGICA
RODRIGO RODRIGUES ALVES, DANI MARCELO NONATO MARQUES

Este trabalho tem como objetivo melhorar o arranjo físico de uma indústria metalúrgica, onde a localização de sua planta e seu arranjo físico não contribui para a obtenção
de um bom fluxo de materiais e produtos, devido ao seu crescimento desordenado e falta
de espaço, pois a mesma se encontrava instalada em um bairro residencial. A metodologia
aplicada consiste no estudo de um produto dentro do arranjo físico antes e depois das
melhorias, usando-se conceitos como arranjo físico, programa 5S, gráficos de espaguete,
diagramas de fluxo entre outros. Com os resultados obtidos espera-se que sejam reduzidos distâncias percorridas pelos produtos, tempos de espera, desperdícios com movimentação e redução do risco de acidentes.
SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO EM UM SETOR DE QUALIDADE
DANIEL BRUNO MERLOTTI, DANILO CORRÊA SILVA

Atualmente, para que uma empresa mantenha a qualidade de seus produtos ou
serviços deve se atentar a uma série de aspectos. Esses aspectos incluem desde aqueles
relacionados a fornecedores, materiais, fabricação, até aqueles relacionados aos clientes.
Um dos aspectos essenciais ao controle de qualidade em uma empresa é a integração
entre as etapas ou setores produtivos. Com o avanço da tecnologia, surgiram diversos e
complexos Sistemas de Informação e Gestão (SIG), que contribuem para uma integração
da empresa. Porém, esses sistemas podem apresentar complexidades ou valores proibitivos para empresas de pequeno porte. O objetivo desse trabalho é desenvolver e implantar
um SIG em uma empresa na região de Marília/SP. Esse trabalho tem caráter bibliográfico
e prático, com o desenvolvimento de um estudo de caso. A implantação desse sistema
deve contribuir com a avaliação de desempenho do setor de qualidade, juntamente com a
rápida visualização das necessidades da empresa.
APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS UTILIZANDO A METODOLOGIA SEIS SIGMA PARA
REDUÇÃO DE PERDAS EM UMA INDÚSTRIA DO RAMO ALIMENTÍCIO
ANA PAULA TUBAKI, FÁBIO MARCIANO ZAFRA

Atualmente as empresas lutam para se manterem competitivas no mercado, e
a manufatura encontra-se neste contexto, onde reduzir perdas e custos promovendo ganhos para a organização é tarefa fundamental. Dentro deste contexto, surge a aplicação
de metodologias que promovam oportunidades de melhorias, sendo uma delas o método
DMAIC, com base na estratégia Seis Sigma. Sendo assim, o objetivo deste estudo é
evidenciar e tratar a causa e origem das paradas de máquinas na linha de produção, que
impactam negativamente no desempenho. Tal ação culminará em tempo disponível que
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corresponderá a acréscimo de produtividade.
BALANCEAMENTO DO FLUXO DE PRODUÇÃO EM UM PROCESSO PRODUTIVO DE
UMA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA
MATEUS HENRIQUE BEHLAU DE OLIVEIRA, FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS

Esse trabalho abordará o aumento da produtividade em uma linha de produção
de uma indústria alimentícia, por meio da aplicação de ferramentas e metodologias que
englobam o balanceamento do fluxo de produção, sendo: estudo dos tempos operacionais, classificação dos elementos em máquina ou homem, identificação do gargalo de
produção, cálculo da capacidade de produção, análise de demanda, cálculo da carga
de mão de obra e pontos de melhorias no processo. O objetivo é demonstrar os ganhos
de produtividade e lucratividade que a organização obterá com a aplicação do balanceamento do fluxo de produção no processo produtivo. Com a realização desse estudo,
espera-se um ganho de produtividade e produção, diminuição da ociosidade dos recursos
transformadores e aumento da lucratividade. Espera-se também que esse estudo possa
ser utilizado por outras empresas, principalmente as do ramo alimentício. O trabalho será
orientado por meio de pesquisa experimental de campo exploratório e pesquisa-ação.
APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS DO LEAN MANUFACTURING VISANDO OTIMIZAR
O ATENDIMENTO AO CLIENTE E REDUZIR ESTOQUES
ALESSANDRA MARTINS OLIVEIRA, RODRIGO FABIANO RAVAZI

O presente estudo será realizado nas áreas de Planejamento e Produção de uma
empresa transformadora de polímeros da região de Marília. A mesma tem como principais
problemas, atrasos nas entregas dos pedidos e estoques altos. Isso ocorre em vários estágios do processamento de alguns produtos. O trabalho objetiva aumentar a pontualidade
de entrega reduzindo estoques, utilizando as ferramentas do Lean Manufaturing, como
Mapeamento de Fluxo de Valor, Fluxo Contínuo, Kanban e também técnicas de Estudo
de Tempos e Métodos de Trabalho. Como metodologia foi realizada pesquisa bibliográfica
sobre o assunto e estudo de caso explorando o tema na empresa. Com a implantação do
fluxo contínuo de produção, espera-se reduzir o tempo de processamento dos produtos
analisados, reduzindo estoques intermediários e finais, obtendo assim maior qualidade e
mais agilidade nos processos para consequentemente atender o cliente no momento que
ele precisa receber o produto.
ALOCAÇÃO DE RECURSOS VISANDO A OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EM UMA
AGÊNCIA BANCÁRIA
HAROLDO MORETTI HERNANDES, RICARDO JOSÉ SABATINE

Este trabalho visa otimizar os recursos dentro do ambiente de negócios usando
a ferramenta de simulação ARENA, pois por meio da melhor alocação e atribuição baseado em modelos fundamentados, há uma grande chance de melhoria de desempenho
como um todo. Aumentando tanto a produtividade quanto a agilidade com que um atendimento é feito. Além do ganho da própria empresa, há o ganho do funcionário, onde
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este desempenhando uma tarefa que lhe é mais apropriada para o seu perfil sentir-se-á
mais motivado para trabalhar essas tarefas designadas. Com a realização deste estudo
pretende-se melhorar a celeridade dos atendimentos, reduzir desperdícios (humanos e
materiais), melhorar o ambiente interno, aumentar a satisfação do cliente. A pesquisa a
ser realizada será a Descritiva. São essas pesquisas que visam descobrir a existência
de associações entre variáveis.
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA LEAN DE PRODUÇÃO EM UMA EMPRESA
DE CERÂMICA DE PEQUENO PORTE
BRUNO INÁCIO KIMOTO, GERALDO CESAR MENEGHELLO

A diminuição dos custos de produção é o objeto e fator de sobrevivência das organizações, principalmente em tempos de escassez. Isto não é diferente para o mercado
de artigos de decoração, mercado promissor que tem atraído os olhares de novas empresas. A concorrência tem aumentado a cada dia, disponibilizando produtos de qualidade e
com valores cada vez menores. Para se manter neste mercado é fundamental a diminuição dos custos sem afetar a qualidade do produto, portanto, fica evidente a necessidade
de um fluxo de valor contínuo, eliminando desperdícios de superprodução, movimentação, transporte e qualquer outra atividade que não agregue valor ao produto. O estudo
será realizado em uma empresa de cerâmica de pequeno porte localizada na cidade de
Quintana, aplicando ferramentas da Engenharia de Produção, com o objetivo de eliminar
atividades que não agreguem valor ao produto, com o propósito de tornar o fluxo de valor
enxuto, aumentando a capacidade de produção e diminuindo o lead time.
APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMO FORMA
DE REDUÇÃO DE CUSTO EM UMA FERRAMENTARIA
LEONARDO FERREIRA JUNIOR, RODRIGO FABIANO RAVAZI

O objetivo deste trabalho é implantar o Programa 5S em uma empresa, com
intuito de melhorar a organização e disposição das ferramentas de tal forma que sejam
encontradas com facilidade, assim reduzindo o desgaste dos funcionários em encontrar a
ferramenta que deseja. Posteriormente será realizado um Estudo de Tempo na operação
de tornear, na máquina “torno convencional” afim de mostrar os benefícios de tal metodologia. A pesquisa a ser realizada se caracteriza como Estudo de Caso. Onde primeiramente será realizado uma revisão bibliográfica sobre o tema abordado e posteriormente será
coletado dados sobre o processo produtivo da empresa, levantando-se informações para
o estudo a ser realizado. Este trabalho tem uma expectativa em melhorar significativamente a organização da empresa, aumentar a produtividade, reduzir custos e desenvolver um
ambiente de trabalho mais prazeroso e agradável, aumentando-se assim a qualidade de
vida dos funcionários.
OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS E ESTUDO DE TEMPO EM UMA CONFECÇÃO
RAFAEL ALVES LOURENÇO, RODRIGO FABIANO RAVAZI

A Engenharia de Produção é de suma importância para a sociedade pois promove o desenvolvimento constante da produção, eliminando os desperdícios, otimizando
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os recursos e materiais existentes, possibilitando o aumento da oferta de bens e serviços
para a planeta. Nessas circunstâncias, a sobrevivência das indústrias no mercado competitivo atual está ligada à disposição para mudanças e a solução de variados problemas das
indústrias pode surgir apenas por meio do estudo de tempo e métodos. O termo “Estudo
de Tempos e Métodos”, visa encontrar o tempo-padrão com o melhor método para realizar
uma tarefa específica. Sendo assim é uma técnica indispensável para o planejamento,
controle e programação das indústrias. Diante disso, o presente trabalho tem como finalidade a realização de um estudo de tempos e métodos em uma confecção, buscando determinar e padronizar o tempo de execução de cada item e, consequentemente, fornecer
dados para melhores tomadas de decisões da empresa.
ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO DO ESTUDO DE TEMPOS E MÉTODOS VISANDO A
REDUÇÃO DE TEMPO DE PRODUÇÃO EM UMA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA
ADRIANA SILVA DO CARMO, FABIO MARCIANO ZAFRA

O objetivo do trabalho é estudar os tempos e métodos de uma empresa do ramo
alimentício na qual serão aplicadas técnicas de melhoria do processo para reduzir o tempo
de produção, melhorando a produtividade e aumentando a satisfação dos clientes e os
lucros da empresa. A metodologia utilizada no trabalho foi um estudo de caso, através
de uma pesquisa exploratória tendo como base acervos bibliográficos. A maneira como a
planta da indústria é estruturada, tendo o layout adequado pode fazer com que produção
seja realizada com tempo adequado, porém falhas no layout podem trazer inúmeros problemas. Devido ao grande crescimento da produtividade em um curto espaço de tempo,
acarretou com que a estrutura da empresa não acompanhasse o crescimento, tornando
o layout inadequado para a demanda de produção. A falha na estrutura acarretou no aumento do tempo de produção, gerando atraso na produção. Os resultados esperados para
o estudo são: adequação do layout e redução do tempo de produção.
PADRONIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO EM TALHAS ELÉTRICAS
FERNANDO AUGUSTO DE ANDRADE CORNEJO, DANILO CORREA SILVA

A manutenção é essencial para que os equipamentos produtivos funcionem corretamente, pois assim evitamos suas quebras e paradas. Em equipamentos de elevação
de carga, falhas na manutenção podem comprometer, além da qualidade da operação, a
integridade física dos colaboradores. Com isso, é essencial padronizar os procedimentos
e os critérios de execução da manutenção desses equipamentos para ter uma qualidade
melhor. O objetivo desse trabalho é programar a qualidade na manutenção em equipamentos de elevação de carga, focando especificamente em talhas elétricas. Também será
realizado um estudo de caso em uma empresa prestadora de serviço e especializada em
equipamentos de elevação de carga com o foco em talhas e pontes rolantes, atuando em
vários estados do Brasil. Algumas ferramentas serão utilizadas para determinar o melhor
método de manutenção a ser executado, atendo todas as normas existentes na área.
Espera-se que a padronização melhore a qualidade e o processo na manutenção.
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ESTUDO DE VIABILIDADE DA AUTOMAÇÃO NO PROCESSO DE CORTE
NA INDÚSTRIA CALÇADISTA
MARIANA DOS REIS THOMAZ, RODRIGO FABIANO RAVAZI

Atualmente, para que as empresas sobrevivam no cenário econômico, é necessário automatizar seus processos produtivos com intuito de aumentar a produtividade e
reduzir desperdícios. Levando em consideração esse cenário, a proposta deste trabalho
é conhecer o processo de corte automático da indústria de calçado infantil, além de vislumbrar a possibilidade de internalizar o processo de corte das peças que são atualmente
beneficiadas por fornecedores em processos convencionais. A metodologia está fundamentada na pesquisa descritiva, a junção da pesquisa bibliográfica com estudo de caso
afim de contribuir, na prática, para solução do problema encontrado. Apesar de haver
uma mudança no fluxo de informação e material, a proposta se demonstra vantajosa por
apresentar bons resultados, com redução na confecção de facas e no tempo de setup,
melhoria no consumo de material e aumento da qualidade das peças, além de facilitar o
processo produtivo dos fornecedores que já receberiam as peças cortadas.
INTEGRAÇÃO DE LEAN E SIX SIGMA PARA MELHORA DA PERFORMANCE INDUSTRIAL
EDILSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO, DANI MARCELO NONATO MARQUES

Este estudo de caso busca mostrar as ideias de Lean Manufacturing baseados
no sistema Toyota de Fabricação, combinada com a metodologia de Six Sigma criada no
grupo Motorola e como a união desses dois sistemas de trabalho vem sendo utilizados
para melhora da Performance Industrial e redução dos riscos relacionados a produção.
Para a elaboração deste trabalho, foi feito inicialmente uma fundamentação teórica sobre
os seguintes temas: Lean Manufacturing, Seis Sigma e Indicadores de Desempenho. Esta
pesquisa foi realizada com base em livros, apostilas, artigos acadêmicos com a finalidade
de ter embasamento teórico. Paralelamente à revisão bibliográfica, foi realizado estudo
de caso de projetos realizados na prática para evidenciar os benefícios gerados pela implementação de Lean Seis Sigma. Todo o projeto teve seus dados coletados e analisados
para a posterior demonstração dos resultados e benefícios atingidos.
ARRANJO FÍSICO PARA BALANCEAMENTO DA LINHA DE PRODUÇÃO
GUILHERME CORRÊA LOPES, DANI MARCELO NONATO MARQUES

O posicionamento físico de instalações, máquinas, equipamentos, pessoal da
operação e materiais é chamado de arranjo físico. Para se realizar a pesquisa científica
será usado como objeto de estudo o arranjo físico por produto para o balanceamento da
linha em uma indústria na região de Marília-SP. O objetivo se resume em aplicar melhorias com vistas à otimização do fluxo produtivo e ganhos de produtividade, analisando o
sistema de produção adotado pela indústria, verificando as especificidades dos principais
produtos, realizando mapeamento do fluxo de valor, apontando as principais falhas e finalmente apontando as melhorias necessárias. Os métodos adotados para a pesquisa serão
a experimental - que permitirá selecionar as variáveis que influenciam o objeto de estudo,
definindo as formas de controle e de observação dos efeitos produzidos no objeto - juntamente com o estudo de caso - coletando e registrando informações, elaborando relatórios
críticos, permitindo decisões sobre o estudo.
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BALANCEAMENTO DE UMA LINHA DE PRODUÇÃO ATRAVÉS DA CRONOANÁLISE
RODRIGO GUEDES MAFUD, JOSÉ ANTONIO POLETTO

Este trabalho é baseado em uma linha de produção de motores elétricos onde
havia o problema de gargalo entre as operações, o que gera improdutividade entre os
operários, além de criação de estoques onde não era para existir. O tema do trabalho é
“Balanceamento de uma linha de produção através da cronoanálise”. O objetivo é fazer
um balanceamento desta linha com o estudo de tempos, serão feitas tomadas de tempos
com cronômetro, os tempos serão analisados, com isso será possível encontrar os pontos de gargalo e ajustar a linha de produção através de técnicas encontradas em literatura
especifica. A importância deste trabalho está no fato de que quanto mais balanceada
está a linha, mais produtividade se tem, menos desperdícios para a empresa, com isso
gera-se lucro. Espera-se que seja possível eliminar ou melhorar tarefas que geram o
atraso no ritmo de produção da linha, podendo eliminar pelo menos um operador da linha
e tornando a linha mais produtiva.
UTILIZAÇÃO DO QFD EM UMA PEQUENA EMPRESA - ESTUDO DE CASO
EM UMA DISTRIBUIDORA DE VIDROS
ISABELA BERNARDO LOPES, FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS

A empresa onde será desenvolvido o estudo de caso é uma Distribuidora de
Vidros, onde são fabricados produtos de vidro temperado. O estudo de caso tem como
objetivo aplicar o método QFD para detectar as possíveis falhas presentes na empresa,
para que assim a mesma possa rever seus conceitos e a forma com que está realizando
os seus processos, atendendo as expectativas de seus clientes e atraindo novos. A pesquisa é caracterizada como experimental de campo exploratório, com característica de
pesquisa-ação. Na empresa analisada percebe-se que em um período de dois anos as
vendas ao invés de obter uma alta, estão declinando e diminuindo a quantidade de clientes fixos. Este estudo de caso poderá ajudar a observar e detectar quais são os problemas
que estão afetando a empresa e buscar formas de solucioná-los. Com o desenvolvimento
deste trabalho os resultados coletados serão apresentados por meio de: desdobramento
dos requisitos – Matrizes, elaboração de planos de ação e conclusão final.
BANDEJA BIODEGRADÁVEL DE OKARÁ
KENYA CAROLINA SALES, RODRIGO FABIANO RAVAZI

O presente trabalho tem como objetivo estudar a viabilidade de substituir um
produto de isopor por um produto biodegradável. O isopor é prejudicial ao meio ambiente,
pois demora cerca de 150 anos para se decompor e quando é destinado para os aterros
sanitários, acabam se decompondo de forma inapropriada, resultando em gás metano.
Além de ocupar muito espaço e saturar com mais rapidez as áreas destinadas ao lixo,
o que exige grandes investimentos públicos para a construção de novos aterros, a compactação causada pelos restos de isopor prejudica a decomposição de materiais biodegradáveis. Assim se pretende idealizar uma bandeja biodegradável, considerando-se que
devido a sua rápida decomposição, não serão necessários os aterros sanitários e nem os
lixões lotados com sérios problemas. A bandeja será confeccionada com resíduo de soja
(okará), extrato aquoso da preparação do leite de soja. É um resíduo que se descartado
de forma incorreta também prejudica o meio ambiente.

6º Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 189

INDÚSTRIA 4.0 - O EQUILÍBRIO ENTRE CUSTO E INOVAÇÃO
GABRIEL LEMOS DOS SANTOS NUNES, GIULIANA MAREGA MARQUES

Muitas empresas são pressionadas em implementar e/ou inovar, mas acabam fazendo mau uso do conceito da Indústria 4.0. Compram a tecnologia em si para fortalecer a
eficiência, mas não compram toda a ideia que comprova seu valor diferenciado em relação
a qualidade e desenvolvimento de inovações. Em outras palavras, seus custos aumentaram, mas seu investimento não foi significativo. Este trabalho esclarecerá quais são as
proporções quando uma empresa adota toda a estratégia desta revolução, possibilidades
de investimentos (para pequenas, médias e grandes empresas) e seus benefícios. Para
chegar ao objetivo deste trabalho, será efetuado pesquisa bibliográfica e documental. Este
trabalho é de grande relevância e tem como expectativa orientar as ações de utilização de
toda tecnologia do conceito para as unidades produtivas, melhorando a produtividade e
eliminando desperdícios, oferecendo qualidade, contribuindo com a empregabilidade e o
desenvolvimento econômico e social da comunidade.
APLICAÇÃO DA METODOLOGIA SEIS SIGMA NA REDUÇÃO DE DEFEITOS
POR FALHA DE SELAGEM NO PROCESSO DE EMBALAGEN DE BISCOITOS
LUCAS ENXIDE PORTO, EDSON DETREGIACHI FILHO

A globalização define um mercado cada vez mais exigente e as empresas precisam buscar um diferencial competitivo para garantir seu espaço e conquistar seus clientes, e esta competição faz com que essas empresas busquem constantemente a melhoria
na qualidade de seus produtos. Dentre as diversas metodologias e ferramentas utilizadas
na busca por qualidade tem se destacado o Seis Sigma, metodologia que permite a análise e solução dos problemas dos processos. O modelo DMAIC, que é parte integrante da
metodologia Seis Sigma, fornece um meio ordenado a ser seguido por meio de ferramentas precisas de análises e solução de problemas. A metodologia aplicada nesse trabalho
é um estudo de caso em uma empresa alimentícia e o objetivo geral é a utilização do
modelo DMAIC na aplicação de um projeto para eliminar os defeitos de falhas de selagem
nos processos de embalagens dos biscoitos, que tem como consequência a insatisfação
do consumidor e alto índice de reclamações por biscoitos murchos.
OTIMIZAÇÕES DE RECURSOS UTILIZANDO O TRABALHO PADRONIZADO E O
GRÁFICO DE BALANCEAMENTO DE ATIVIDADES
CRISTIANE TERUMI INAMURA, RICARDO JOSÉ SABATINE

Analisando o cenário de uma empresa alimentícia, é possível perceber que a
sua demanda é bem variável em relação ao que é solicitado pelo cliente. Dessa maneira
é comum acreditar que quando a demanda aumenta, a melhor solução é aumentar o
número de mão de obras, para assim atender ao solicitado. Para solucionar eficazmente
o problema, o Engenheiro de Produção entra em ação, com seus conhecimentos e ferramentas que o auxiliem nas tomadas de decisões. Com a finalidade de manter a mesma
quantidade de mão de obras ou até mesmo reduzi-las, mesmo quando a demanda aumenta, utiliza-se o estudo do gráfico de balanceamento de atividades e o uso do trabalho
padronizado nos postos, comprovando que eliminando as atividades que não agregam
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valor ao produto, não há a necessidade de aumentar o número de colaboradores. Assim,
é possível atender à demanda, aumentando as vendas e a lucratividade com os mesmos
recursos já existentes.
ESTUDO DE GARGALOS EM UMA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA DA
REGIÃO DE MARÍLIA
FELIPE ROSALIN ALVES FERREIRA, DANILO CORRÊA SILVA

Um sistema produtivo é composto por diversas etapas. Os extremos de um sistema são a entrada de recursos que serão transformados, iniciando pela compra das matérias primas, o que representam as entradas, ou inputs; e a venda dos produtos acabados
ao consumidor final, representando as saídas, ou outputs. Porém, durante esse processo
existe o que se conhece como gargalo, que são todas as etapas de um sistema industrial
que limitam a capacidade final de produção. O objetivo deste trabalho é identificar os equipamentos que limitam a capacidade produtiva de uma linha produtiva em uma fábrica de
biscoitos na região de Marília/SP. Assim, será realizado um estudo de caso em uma indústria alimentícia de grande porte da região. Os desdobramentos desse estudo englobam a
possibilidade de aumento da capacidade da linha.
A IMPRESSÃO 3D E OS PARÂMETROS QUE INFLUENCIAM NO PRODUTO FINAL
GABRIEL GAZETTA DE ARAUJO, EDSON DETREGIACHI FILHO

A Fabricação Aditiva ou Impressão 3D, é, de forma simples, uma série de tecnologias que permitem a criação de modelos tridimensionais por meio de adição de camadas
de materiais. A Fused Filament Fabrication, ou em português, Fabricação por Filamento
Fundido, é uma destas tecnologias na qual cria peças tridimensionais por meio da extrusão de matéria-prima próxima ao ponto de fusão, a matéria-prima é depositada em
uma plataforma camada por camada, gerando o produto finalizado diretamente do modelo
conceitual CAD, sem necessidade de moldes ou planejamento produtivo. O objetivo deste
estudo é melhor conhecer esta tecnologia e suas particularidades, de modo a observar a
influência das configurações e parâmetros na peça final, além de propor mudanças nas
práticas produtivas de uma empresa por meio de um estudo de caso, buscando melhorar
o processo e reduzir o consumo de matéria-prima.
SEGURANÇA DO TRABALHO COMO FERRAMENTA DE QUALIDADE
GEISE KELLY ALEIXO CASSEMIRO, JOSÉ ANTONIO POLETTO FILHO

A busca pelo aumento da produtividade sem o adequado investimento financeiro
leva os gestores à ilusão de tê-la alcançado, quando na realidade os colaboradores infringem normas de segurança para cumprir as metas estabelecidas, burlando os sistemas
de segurança. Tal fato é pouco observado o que pode ocasionar acidentes no trabalho
e acaba afastando profissionais capacitados. A parcela imperceptível de tais fatos são
os custos com treinamento de substitutos, indenizações, falta de qualidade que acabam
por torná-los superiores aos lucros obtidos com a infração cometida. Pensando nisso, o
presente trabalho tem como objetivo compreender como a Segurança do Trabalho pode
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colaborar com a qualidade de vida no ambiente de trabalho e para os produtos produzidos,
utilizando de ferramenta de pesquisa qualitativa e estudo de caso, estimando os possíveis
benefícios com a implementação desta ferramenta em uma empresa em Marília.
APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE ANÁLISE DE DESPERDÍCIOS, UTILIZANDO
METODOLOGIA DMAIC, POR MEIO DE UM ESTUDO DE CASO EM
UMA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA
GABRIEL CÍCERO LIMA, FÁBIO MARCIANO ZAFRA

O cenário atual, onde o mercado apresenta grande concorrência entre as empresas, faz com que estas busquem uma constante melhoria de seus processos e utilização
dos seus recursos, assim aumentando suas eficiências e reduzindo os custos de produção, para manterem-se no mercado. As ferramentas de gestão podem ajudar em muito a
identificação de falhas, problemas e desperdícios, sendo de fundamental importância na
estruturação de um negócio lucrativo e promissor. Uma das áreas que apresenta grande importância nos processos de uma fábrica é a Logística, responsável por planejar e
controlar com eficiência o fluxo de armazenagem dos materiais, bem como o fluxo de
informações existentes em seus processos. O presente trabalho aborda ferramentas de
gestão que apresentam enfoque na redução de perdas e propõe um estudo de caso com
a utilização da ferramenta DMAIC para a identificação e sugestão de tratamento de desperdícios existentes em um processo logístico da indústria alimentícia.
IMPLANTAÇÃO DE BASE DE DADOS PARA A APLICAÇÃO DE TÉCNICAS
E MELHORIAS DE PROCESSO: ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DA
REGIÃO DE MARÍLIA/SP
MARISA FURUKAWA, VANIA ERICA HERRERA

Deixando de ser apenas um atributo voltado ao produto, a qualidade tornou-se
fator primordial para que as empresas se mantenham no mercado. Tornou-se mais abrangente, envolvendo mudanças de postura, buscando o envolvimento de todos, além de estar diretamente relacionada no desempenho e na produtividade, tendo sempre como foco
principal o cliente. Para garantir a qualidade de produtos e processos utiliza-se ferramentas da qualidade que exigem a obtenção de dados confiáveis para seu desenvolvimento e
aplicação. Criar uma base de dados é fundamental para que se tenha um direcionamento
para a melhoria da qualidade. O estudo tem como objetivo implantar uma base de dados
no setor da qualidade de uma empresa da região de Marília, SP, a fim de criar uma coleção
de dados para que sejam transformados em informações de qualidade e assim, serem
utilizados pelos demais setores da empresa para o controle de operações empresariais,
gerenciamento de informações, estudos, projetos e demais melhorias.
VERIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE INTERNET DAS COISAS NA
ENGENHERIA DE PRODUÇÃO
MARCELO HENRIQUE BUGULA FARINHA, RICARDO JOSÉ SABATINE

O presente trabalho aborda a influência da Internet das Coisas (IoT) na Enge-
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nharia de Produção. Um exemplo é uma indústria com todo seu estoque rastreado por
tags(etiquetas) RFID(Radio-frequency Identification). Com estoques em tempo real, sem
a necessidade de uma pessoa para contar estoques, com menor chance de erros. Tem o
objetivo de analisar as aplicações de IoT e demonstrar como elas podem auxiliar a Engenharia de Produção. Visto que é evidente que em um futuro próximo a Internet das Coisas
fará parte do ambiente de trabalho em muitas áreas, inclusive da Engenharia de Produção.
Para abordar este tema, foi estudo o assunto Internet das Coisas e Indústria 4.0 na forma de
revisão bibliográfica e se criou uma protótipo para demonstrar a aplicabilidade da tecnologia.
A pesquisa realizada é descritiva e exploratória, o projeto foi dividido em pesquisas sobre:
IoT e Industria 4.0, desenvolvimento de um protótipo e análise dos resultados.
COMO O ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO PODE AUXILIAR NO PROCESSO
DE INCLUSÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA NOS SETORES PRODUTIVOS
RENATO OLIVEIRA GOMES, RODRIGO FABIANO RAVAZI

A inclusão de pessoas com deficiência no ambiente organizacional traz importantes desafios para as empresas, pois não basta simplesmente seguir a Lei de Cotas
e contratar um funcionário deficiente, é necessário saber como incluir este funcionário
no ambiente de trabalho, dando-lhe todo o suporte para o desempenho de suas funções
e também, promover a integração dos demais funcionários da organização, através de
políticas internas e gestão da diversidade. Segundo IBGE (2012) aproximadamente 25%
da população brasileira possui algum tipo de deficiência e consequentemente podem ser
resguardadas pela lei de cotas, o que muitas vezes não acontece por falta informações
e de conscientização sobre essa lei. O trabalho será elaborado através de levantamento
bibliográfico e estudo de caso os quais apresentaram a importância e os benefícios que
o processo de inclusão traz para a empresas e um modelo de projeto passo-a-passo que
descriminara as etapas para um processo de inclusão eficiente.
"A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA COMO FATOR DECISIVO PARA O ATINGIMENTO DE
METAS NAS EMPRESAS" UM ESTUDO DE CASO
JOSÉ MISAEL MARQUES PARACELOS, GERALDO CESAR MENEGHELLO

Liderança influente pode caracterizar vantagem competitiva nos dias de hoje, uma
vez que constitui a capacidade que a empresa possui de gerenciar seu capital humano,
transformar ideias e conhecimento em oportunidades de negócios e de agregar valor do
ponto de vista econômico-financeiro. Este trabalho será resultado de uma pesquisa exploratória com estudo de caso da liderança de uma empresa do ramo alimentício e literatura
relacionada, que tem como meta compreender o nível de influência da liderança nos processos de gestão e as implicações desta nos resultados organizacionais. Para isso os objetivos
serão identificar o modelo de gestão adotado pela empresa onde será realizado o estudo;
estudar o perfil de competência profissional da liderança desta empresa, o qual favorece
a criação de um ambiente propício para atingimento das metas e verificar o impacto desta
liderança como vantagem competitiva e as implicações nos resultados empresariais.
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UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA LEAN E SUAS FERRAMENTAS PARA
A REESTRURAÇÃO DE UM SETOR DE DOSIMETRIA
MARIANE REGINA DIAS, RODRIGO RAVAZI

O trabalho em questão abordará a metodologia LEAN, apresentando o conceito
das ferramentas e suas aplicações no desenvolvimento de um novo projeto. O objetivo
do trabalho é demonstrar a utilização das ferramentas dispostas pela metodologia para a
reestruturação do setor denominado dosimetria de uma indústria de alimentos. Os resultados esperados do projeto são a centralização das atividades de pesagem, organização
do ambiente, padronização das atividades, divisão uniforme das tarefas para os colaboradores, redução da movimentação e melhorias nas condições de trabalho, além do atendimento às novas necessidades da fábrica em volume e às boas práticas de fabricação.
Para a execução do trabalho será necessário a realização de uma pesquisa bibliográfica
com a finalidade de fundamentar todo o estudo de caso.
PLANO DE NEGÓCIOS DE UMA MICRO CERVEJARIA ARTESANAL NA
CIDADE DE UBIRAJARA
KAUE ANASTÁCIO GONÇALVES, ELTON AQUINORI YOKOMIZO

Este trabalho tem como objetivo a elaboração de um plano de negócios para
a implementação de uma micro cervejaria artesanal em Ubirajara SP. Os objetivos do
trabalho são: Identificar o público consumidor de cervejas artesanais, estimar um plano
financeiro que identifique a viabilidade econômica financeira do projeto e mapear o processo produtivo. Como fundamentação teórica foram abordadas as teorias relacionadas a
cerveja, mercado da cerveja, público consumidor da cerveja artesanal, plano de negócios,
análise técnica, legislação e análise de viabilidade. O mercado de cervejas artesanais
atualmente está em crescimento acelerado e pouco explorado na região de Ubirajara,
observando tal potencial, o resultado esperado é de uma análise de viabilidade positiva.
Devido a esse mercado pouco explorado, as informações de um plano de negócios para
uma micro cervejaria artesanal na região podem ser muito valiosas para empreendedores
com interesse em investir no ramo.
APLICAÇÃO DO IOT PARA AUMENTAR SEGURANÇA EM UMA AERONAVE
LEONARDO SOI SATO SANTOS, FABIO PIOLA NAVARRO

O combustível utilizado em aeronaves equipadas com motor convencional (ciclo
otto) geralmente é o avgas100/130, o mesmo está sujeito a contaminação por água pelos
bocais de abastecimento (má vedação) e pelo sistema de respiro onde fica exposto as
variações de pressão atmosférica, caso a gasolina e a água for bombeada para o sistema
de alimentação o motor é seriamente comprometido, podendo assim apresentar falhas
no motor ou até a parada do mesmo, supõe-se que seria importante utilizar um sensor
no tanque de combustível, que verifique e avise o piloto em comando sobre uma possível
presença de água. Para a execução do projeto deve-se: identificar um sensor que detecte
a presença de água, e não afete aeronavegabilidade, desenvolver um algoritmo afim de
visualizar o resultado da análise em tempo real, simular o sensor em um recipiente junto a
gasolina. Esperasse que com a implantação do sensor no tanque de combustível, aumente consideravelmente a segurança durante o voo.
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EXAUSTÃO CONJUGADA – EÓLICA E SOLAR
EDGAR BENAVIDES AMORM, JÉSSICA MUNHOZ B. AMORIM, RODRIGO FABIANO RAVAZI

Este trabalho tem como objetivo o estudo e viabilização de um produto sustentável, com iluminação natural e eficiência energética. Utilizando-se energia eólica e
solar, pretende-se com o produto denominado exaustor solar aumentar a capacidade de
exaustão, melhorando ainda mais os ambientes que possuem problemas com alta temperatura, fumaça, poeiras, odores, entre outros. Pretende-se utilizar plástico reciclável,
tornando o produto ecológico e possibilitando a iluminação natural do ambiente, o que
auxiliará na diminuição de uso de energia elétrica, trazendo benefícios econômicos para
o consumidor. O tipo de pesquisa é o Estudo de Caso e as técnicas de coleta de dados
são bibliográfica e documental. Uso das técnicas da manutenção produtiva total (TPM)
com intuito de elevar o índice OEE.
USO DAS TÉCNICAS DA MANUTENÇAO PRODUTIVA TOTAL (TPM) COM INTUITO
DE ELEVAR O INDICE OEE
RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA, DANI MARCELO NONATO MARQUES

O trabalho busca utilizar as técnicas da manutenção produtiva total (TPM) como
uma forma de elevar o índice OEE, onde busca mostrar que a manutenção quanto empregada da maneira correta pode ser um diferencial para o desempenho da empresa. O
trabalho traz um estudo de caso realizado em uma empresa do ramo alimentício, onde foi
feito um estudo de caso em uma máquina de embalagem que foi considerada um piloto,
onde foram feitos as devidas intervenções e ações necessárias para avaliar as melhorias
obtidas. Para conseguir uma melhora o OEE do equipamento, foram seguidos os fundamentos básicos dos pilares da TPM, onde o foco maior foi em ações oriundas da área
da manutenção. Com uma duração de 5 meses a pesquisa trouxe resultados bastante
satisfatórios, onde foi possível observar que houve uma evolução no desempenho do
equipamento, o que acarretou na decisão de que o estudo continue após o encerramento
do trabalho acadêmico e se expanda para outros equipamentos da empresa.
REUTILIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA INDÚSTRIA TÊXTIL NA PRODUÇÃO
DE BLOCOS CERÂMICOS
KELLY DA CRUZ SOUSA, JOSÉ MICHEL MONASSA

A indústria têxtil vem se desenvolvendo e acelerando muito seu ritmo de produção nas últimas décadas, proporcionando um aumento na geração de resíduos, e se não
tratados adequadamente, comprometem o meio ambiente. Desta forma é necessário encontrar uma solução efetiva e segura dos resíduos gerados no tratamento de efluentes das
indústrias têxtil. A disposição final dos resíduos sólidos, deve ser realizada de acordo com
a classificação de resíduos estabelecida pela série de normas 10.004 a 10.007, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Portanto este trabalho propõe estudar uma
alternativa para a reciclagem da Borra proveniente do processo de lavagem de tecidos em
geral, calça Brim, não inerte, não perigoso gerado no tratamento de efluentes da indústria
Talita da Cruz Indalêncio - EPP, introduzido na massa argilosa para a fabricação de blocos
cerâmicos utilizados na construção civil. O resíduo da empresa será fornecido como ma-
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téria prima para a fabricação de outro produto (blocos cerâmicos utilizados na construção
civil), suprimindo o conceito de lixo (resíduo) e economizando, o que antes era um custo
adicional para a instituição, e colaborando para manter a preservação do meio ambiente
e ao desenvolvimento da empresa perante a sociedade. A pesquisa será qualitativa com
estudo de caso, uma vez que se procura uma alternativa para um problema recente da
indústria. A coleta de dados do resíduo será fornecida pela mesma empresa, que servirá
para as avaliações e exposição do caso, e da bibliografia será documental e via internet.
A engenharia de produção pode ajudar a otimizar a produção e eliminar os desperdícios,
aumentando a oferta de bens e serviços para a humanidade, promover o desenvolvimento
sustentável e dessa maneira contribuir para o avanço da humanidade e a paz mundial.
Palavras-chave: Resíduo sólido. Indústria têxtil. Reciclagem. Tratamento de Efluentes.
ERGONOMIA APLICADA A MINIMIZAÇÃO DA DORT E REDUÇÃO DE ABSENTEÍSMO
EM UMA EMPRESA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
HELEN DOS REIS PIRES, JOSÉ ANTONIO POLETTO FILHO

O estudo visa melhorar a situação ergonômica do colaborador e tem como objetivo a redução dos Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) e o
índice de absenteísmo no setor de Suprimentos de uma empresa do ramo agrícola. No
ano de 2014 observou - se a necessidade de reduzir flexões de troncos realizadas ao retirar peças das caçambas, devido ao grande índice de dores musculares após a realização
do movimento. Uma das soluções propostas no comitê de ergonomia foi a criação de um
Rack para elevação de caçamba afim de, eliminar as flexões e movimentos repetitivos.
A metodologia utilizada foi um estudo de caso, por meio da pesquisa exploratória com
base em levantamentos bibliográficos e entrevistas com pessoas. Observou - se que na
empresa o índice de dores musculares é significativo, devido a movimentos repetitivos,
posturas inadequadas. Os resultados esperados para o estudo são: a diminuição do índice
de absenteísmo no setor de Suprimentos e diminuição das dores musculares.
ESTUDO DE MÉTODOS QUANTITATIVOS DE PREVISÃO DE DEMANDA
LUCAS LIMA DE OLIVEIRA, EDSON DETREGIACHI FILHO

		
Atualmente com o mercado global extremamente competitivo, as metodologias aplicadas às empresas para o aumento da produtividade têm por objetivo à
maximização da produção, o aumento da qualidade e a aplicação da inovação para a
redução dos custos produtivos. A previsão da demanda é uma das metodologias aplicadas
nas empresas que consiste na análise da demanda futura para um produto ou serviço com
a finalidade de planejar, alocar e dimensionar recursos com o objetivo de reduzir custos
desnecessários. Este trabalho objetiva o estudo, a comparação e a aplicação de métodos
estatísticos para estabelecer um modelo matemático que oriente o planejamento de vendas. Inicialmente realizar a revisão bibliográfica sobre características e aplicações de diferentes métodos quantitativos de previsão de demanda, posteriormente será desenvolvida
pesquisa exploratória sobre a demanda de produtos em indústrias automobilísticas e em
seguida será aplicado o modelo desenvolvido em um estudo de caso.
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APLICAÇÃO DO GRAFENO NA ELABORAÇÃO DE POLÍMEROS
RAPHAEL ZAMBON DA SILVA, JOSÉ MICHEL MONASSA

Este trabalho pretende resolver o problema da falta de incentivo do grafeno no
Brasil, por meio de pesquisa qualitativa e do método dedutivo que provará a viabilidade da
aplicação do grafeno na elaboração de polímeros, não apenas relacionado ao processo
produtivo como em relação a seu custo, beneficiando diversos setores da indústria de
plástico como, por exemplo, na duração dos termoplásticos que serão mais resistentes,
demorando mais para serem reciclados e proporcionando maior segurança para os consumidores, além de proporcionar aos termofixos uma resistência suficiente para que no
ciclo de vida do produto dentro da logística reversa, possa retornar o produto direto para
manufatura, dispensando a fase de eliminação desse material, evitando assim danos ao
meio ambiente, esperando-se, então, o aumento do investimento da indústria neste ramo
do desenvolvimento que pretende revolucionar a indústria nos próximos anos, conforme
apresentado neste estudo.
DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA PARA GESTÃO DOS CUSTOS
LOGÍSTICOS DE TRANSPORTE
RAFAEL MESSIAS RODELLA, JOSE ANTONIO POLETTO FILHO

No Brasil falta infraestrutura para a distribuição dos bens manufaturados, acabando por elevar o custo dos produtos o que leva as empresas buscarem alternativas
para reduzir o custo com transporte. Na hora de apurar os custos envolvidos no setor de
distribuição os gestores podem confundir custo com despesa ou vice e versa e acabar
mascarando o verdadeiro preço do serviço prestado. O desenvolvimento de uma ferramenta simples e de baixo custo ajudará os gestores nesta apuração, facilitando a redução
dos custos. Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento desta ferramenta.
ANÁLISE DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE GETULINA – SP
LARISSA CALIANI UEMURA, JOSÉ ANTONIO POLETTO FILHO

O trabalho busca analisar o processo de coleta seletiva e a destinação dos resíduos sólidos pós-coleta no município de Getulina - SP, para verificar se os procedimentos
utilizados cumprem os requisitos estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. O estudo se faz relevante, pois com o crescimento populacional e o consequente aumento da geração de resíduos sólidos há a preocupação com a coleta; transporte; manejo;
reciclagem e destino final dos mesmos. A não administração dos resíduos gera problemas
ambientais de magnitude complexa e de saúde pública e privada. A metodologia utilizada será por meio de pesquisa bibliográfica e exploratória para melhor compreensão das
variáveis envolvidas seguida por um estudo de caso, a fim de se aprofundar na realidade
logística e ambiental.
DESENVOLVIMENTO DE UMA EMBALAGEM DE CREME DENTAL BIODEGRADÁVEL
JOÃO VICTOR VALENCIANO ROCHA, JOSÉ ANTÔNIO POLETTO FILHO

6º Congresso de Pesquisa Científica : Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania - Pág. 197

O destino dos resíduos sólidos urbanos (RSU) é um problema para a sociedade, pois, são produzidos toneladas diariamente e apenas uma parte é reaproveitada.
O descarte incorreto de embalagens afetam o meio ambiente, sendo que a reciclagem
destes materiais podem ser uma alternativa para o aterro sanitário. Esse projeto, por
meio de pesquisa bibliográfica e pesquisas exploratórias, tem como objetivo desenvolver
uma embalagem para o creme dental, com material biodegradável, que mesmo com o
descarte incorreto, ela terá uma rápida degradação, reduzindo o acúmulo de RSU e não
causando danos ao planeta.
MELHORIAS NO CUSTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO PROCESSO PRODUTIVO
LEONARDO PAULINO PERSIANI, EDSON DETRGIACHI FILHO

A energia elétrica apresenta papel determinante para o setor industrial, é cada
vez mais fator decisivo para a competitividade do país, podendo chegar a até 50% do
custo de produção. Dados da Firjan e da Abesco em 2015, apontam um futuro nada promissor, o Brasil ficou em 1º lugar no ranking mundial do custo da energia para a indústria,
e até 2020 a tarifa de energia elétrica tende a subir 9% ao ano. Esse trabalho pretende
relacionar e aplicar ferramentas da engenharia de produção: Diagrama de Ishikawa, Gráfico de Pareto e o 5W1H, e assim orientar melhorias possíveis para ajudar a diminuir esse
custo na empresa. O método de aplicação da pesquisa será a revisão bibliográfica e a
expectativa é de tornar as empresas brasileiras mais competitivas, contribuindo com o
desenvolvimento econômico e social além da preservação do meio ambiente.

FILOSOFIA E ÉTICA

AVANÇOS BIOTECNOLÓGICOS E BIOÉTICA: RELAÇÃO E TENSÃO.
A BIOÉTICA COMO PONTE ENTRE ÉTICA E CIÊNCIA
RICARDO DE SOUZA ABRAHAM, LUIZ ANTONIO LOPES RICCI

No século XX o mundo foi estimulado por uma profunda mudança cultural, com
ela, diversos fatores que levam a responder aos questionamentos onde surge a bioética.
Ela se preocupa com as incidências da intervenção tecnológica do ser humano no ambiente natural e com ela dilemas éticos provocados pelas novas descobertas da biologia
e avanços da medicina. A tecnologia faz parte da vida do ser humano, que na ânsia de
acompanhar os avanços tecnológicos e seu progresso não levamos em conta suas implicações sociais e éticas nos hábitos, limites morais, políticos e individuais. A Igreja com sabedoria nos ilumina através de seus documentos que as obras produzidas pelos talentos
e energias humanas não estão em oposição ao poder de Deus e aponta que as vitórias do
gênero humano são um sinal da grandeza de Deus e consequências dos desígnios Dele.
Apesar da heterogeneidade da tecnologia, a bioética se preocupa pela dimensão da vida
humana que é impossível de ignorar na sociedade contemporânea.
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CÉLULAS TRONCO, A LUZ DA CIÊNCIA E DA ÉTICA TEOLÓGICA.
COMO INTEGRAR CIÊNCIA E ÉTICA?
VANIA APARECIDA BERTUCCINI RIBEIRO, LUIZ ANTONIO LOPES RICCI

Este trabalho é uma pesquisa na área de Bioética direcionado à pesquisa com
células-tronco. De um lado trata-se de uma pesquisa que promete a cura de muitas doenças, e de outro, está a preocupação da Igreja que não é contra as pesquisas, mas vigia e
zela pelo ser humano mesmo que este, seja ainda um embrião. A Igreja entende que o ser
humano deve ser respeitado desde a sua concepção até a sua morte natural. Entende-se
que o embrião é uma pessoa humana, portanto, a lei lhe dá o direito à vida e a dignidade
e por ser detentor desse direito deve ser protegido. A Igreja Católica se preocupa com a
vida, pois ela é um dom de Deus. A Igreja não vai contra as pesquisas, mas defende o uso
com células-tronco adultas, pois estas não apresentam problemas éticos. Nunca é lícito
partir do mal para se chegar ao bem. Nem tudo que é legal, é moral. Fazer com que tudo
aquilo que é tecnicamente possível, seja também, eticamente possível.
MAXIMIZANDO RESULTADOS E A VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO CONTÁBIL NO
EXERCÍCIO DA CONDUTA ÉTICA EMPRESARIAL
JOSE RAFAEL BRAGANTE, SOLANGE AP. DEVECHI ORDONES

Ética, na essência do que traduz a palavra é a ideia de compromisso dentro de
um contexto que define a interação social de direitos e deveres. Não só para o profissional
de contabilidade, mas de maneira geral, para todos os profissionais o conceito de comprometimento ético respalda eficiência e satisfação profissional e fundamenta sua legitimidade perante a sociedade. O desconhecimento do Código de Ética gera atitudes que dão
origem ao descrédito e estimulam a desvalorização da profissão. O código de ética profissional da categoria contábil esta definido na Resolução CFC n° 803 de 10 de Outubro de
1996, que estabelece os deveres e proibições. Os profissionais devem exercer sua função
com zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, devem ainda guardar
sigilo sobre as informações que tiveram acesso. Atualmente as pessoas apresentam comportamentos que contraria as normas estabelecidas pela sociedade, onde que se depara
diariamente com cenas nas quais a falta de ética é facilmente visualizada. A contabilidade
evoluiu e hoje se situa entre as mais requeridas e as mais difundidas, pois toda empresa
necessita de tais serviços em que o profissional contábil exerce seu trabalho e uma forma
objetiva na prestação de informações dos fenômenos patrimoniais, em vista dos cumprimentos de deveres sociais, legais, econômicos, tão como a tomada de decisões administrativas. O profissional contábil necessita de uma consciência profissional que possa
guiar seus trabalhos considerando a imensa responsabilidade de tais tarefas. Além das
constantes atualizações para seguir a legislação vigente, existe o Código de Ética que regulamenta a profissão e mostra a maneira como o profissional de contabilidade desenvolve a conduta ética sem perder sua autonomia para trabalhar. Assim, o profissional contábil
deve defender os princípios e valores éticos, pois o reconhecimento profissional se constrói passo a passo. Diante do exposto o objetivo do estudo é apresentar a importância da
conduta ética no exercício da profissão contábil. A metodologia é exploratória, descritiva
e analítica. Ainda, será realizada pesquisa aplicada junto aos profissionais da área como
forma de enriquecer os conceitos da temática. É fato, que o mercado encontra-se cada
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vez mais exigente e seletivo e, assim, o profissional contábil deve reunir atributos que venham a contribuir para a valorização da profissão, qualidade das informações e respeito à
sociedade. Palavras-chave: Ética empresarial. Valores e conduta. Profissão contábil.
ÉTICA EM SAÚDE: UMA OBSERVAÇÃO MORAL E BIOÉTICA DA
PRODUÇÃO CIENTÍFICA CONTEMPORÂNEA
GIANLUCA LOYOLLA MONTANARI LEME, CRISTIANE RODRIGUES PEDRONI

Com o crescimento da produção científica e a popularização da ciência, encontramos atualmente uma Comunidade Científica que burla sua própria ética para alcançar
seus objetivos. Desta forma, este estudo pretende enunciar as práticas utilizadas pela Comunidade Científica (conhecidas como torpezas acadêmicas), principalmente na Área da
Saúde, que acabam fugindo dos princípios éticos estabelecidos, mas que acabam sendo
aceitos pela moral desta Comunidade, tais como: fraudes de aprovações de Comitês de
Ética em Pesquisa (CEP), grupos de pesquisas antiéticos, plágios e autoplágios, a busca
pela quantidade e não pela qualidade, utilização de testes estatísticos inadequados e
publicações com dados e resultados alterados. Por motivos como os enunciados, refletir,
analisar e modificar a maneira como a ciência está sendo realizada são fundamentais para
criarmos futuros cientistas éticos, comprometidos com a melhora e o desenvolvimento da
saúde, da ciência e da humanidade.
“O IMPERATIVO CATEGÓRICO A SEU FAVOR”: A ÉTICA PÓS-MODERNA
DE ZYGMUNT BAUMAN
VINÍCIUS LAURIANO FERREIRA, SELMA APARECIDA BASSOLI

Busca-se traçar as principais características da ética da contemporaneidade tratada por Zygmunt Bauman, tendo como ponto de partida e de comparação a moral iluminista de Immanuel Kant. Após o estabelecimento do conceito de Imperativo Categórico
como emblemático da Modernidade, elaboramos um breve itinerário histórico que evidencie a passagem de época para a pós-modernidade, que Bauman chama de “líquida”.
Busca-se salientar o individualismo e o desejo individual como características primordiais
da moral deste período, para, enfim, investigar algumas consequências desta mudança no
novo panorama ético.
O DIREITO CONSTITUCIONAL A UM MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE
EQUILIBRADO SOB O PONTO DE VISTA ÉTICO EM TEMPOS DE
CRESCIMENTO INDUSTRIAL
LARISSA ALVES CUNHA BARRIENTO, LETÍCIA ALVES CUNHA BARRIENTO,
EDINILSON DONISETE MACHADO

O presente projeto tem o escopo de estudar, por meio do método hipotético dedutivo, de extrações bibliográficas e coletânea de informações constantes em artigos científicos, os procedimentos éticos e sustentáveis utilizados por empresas no tocante a preservação do meio ambiente, fazendo com que os efeitos negativos do crescimento industrial
possam ser diminuídos ou até mesmo neutralizados. Ademais, cumpre informar também
a respeito da possibilidade de uma nova postura da sociedade que tenha o objetivo de
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tutelar o direito constitucional de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, trazendo
o foco para o papel fundamental do Estado para a garantia efetiva desse direito.
O DESENVOLVIMENTO ÉTICO E A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA
RENATO ANTONIO PAGANI, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

A família tem uma responsabilidade grande nas áreas de educação e de construção do pensamento ético e moral. Este pensamento traz, em sua mais profunda análise,
a real importância da família para a formação da ética da sociedade e para entendermos
esta importância é necessário compreender os princípios do amadurecimento que norteiam nossas vidas sendo eles lecionados pelas famílias. Com uma cuidadosa análise
buscamos entender a importância deste núcleo para a sociedade. Dividindo a formação
ética em 3 grupos e 6 diferentes estágios conforme John Dewey e Kohlberg, sendo os
grupos: pré-convencional (a referência são pessoas) que engloba os estágios castigo e
obediência e o interesse pessoal; Convencional (a referência são as regras) onde os estágios são conformidade interpessoal e lei e ordem e por último o grupo de desenvolvimento
Pós-convencional (a referência são princípios), tendo como estágios o contrato social e a
consciência de princípios éticos universais de justiça.
A EDUCAÇÃO EFICAZ PARA JEAN JACQUES ROUSSEAU ESTÁ NA NATUREZA
TIAGO FRANCISCO LIMA DA SILVA, MARCOS GONÇALVES FERNANDES

Este trabalho de pesquisa histórica e analítica tem o objetivo de trazer para a
sociedade atual os principais conceitos na área da educação deste a infância até a adolescência, realizada em pleno século XVIII por Jean Jacques Rousseau. Estes conceitos
tiveram uma grande contribuição no período da modernidade e pós-modernidade, principalmente na área da infância e na educação pedagógica. Rousseau irá enfocar e criticar
muito neste livro, Emílio ou da educação, a questão do método usado para aplicar à educação de uma criança principalmente na sua fase da infância até a idade dos doze anos.
Palavras-chave: Educação, infância, modernidade, atualidade.
HUMANISMO INTEGRAL: UMA REFUTAÇÃO AS CRÍTICAS DE MARX E SARTRE A
RELIGIÃO, E A EXISTÊNCIA DE DEUS
PEDRO PAULO ESPÍRITO SANTO QUEIROZ, MAURÍLIO ALVES RODRIGUES

Este artigo apresenta o Humanismo Integral proposto pelo filósofo francês contemporâneo Jacques Maritain, como resposta as críticas de Marx e Sartre a utilidade da
religião no humanismo contemporâneo. Para Marx e Sartre a religião, e a existência de um
ser transcendente, aparecem como um desvio na vocação terrestre do homem, ou seja,
para eles Deus e a religião descaracterizam o homem moderno, sendo para Marx uma
ideologia que oprime e controla as classes sociais, e limita a ação do homem em busca de
seus direitos, e para Sartre, uma má-fé, onde o homem pode refugiasse, com o objetivo
de fugir da responsabilidade angustiante de decidir sobre o seu próprio destino, e de exercer a sua liberdade. O humanismo integral de Maritain, parte do princípio que o homem é
Pessoa, e deve ser compreendido na sua totalidade, e essa totalidade vai do engajamento
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sócio-político a transcendência humana rumo ao Absoluto. A busca pelo transcendente
confere ao homem uma vida de fraternidade terrestre, que busca concretizar a verdadeira
dignidade da pessoa humana na sociedade em que vive, e a exercer a verdadeira liberdade, que está na integração de todas as características inerentes ao homem.
O PROBLEMA DA RELAÇÃO MENTE E CORPO A PARTIR DO DUALISMO
E DO MATERIALISMO
GUSTAVO CÉSAR POMBAL DA SILVA GRANADO, ORION FERREIRA LIMA

Neste trabalho nos propomos analisar a relação entre a mente e corpo a partir de
duas perspectivas antagônicas, a saber, o dualismo e o materialismo. Segundo o dualismo
de Descartes, mente e o corpo são substâncias irremediavelmente distintas, contudo, a interação entre elas é instanciada pela glândula pineal no centro do cérebro. Tal proposição,
no entanto, não explica como substâncias distintas podem se comunicar. O materialismo,
por sua vez, postula que mente e corpo constituem uma mesma coisa, ou seja, estados
mentais nada mais seriam que estados físicos no cérebro. Ao reduzir estados mentais a
estados físicos, busca-se eliminar o vocabulário mentalista, uma vez que este não pode
ser submetido à experimentação empírica. Não obstante os avanços do materialismo,
questões relativas à introspecção e as experiências qualitativas representam um dilema,
na medida em que não podem ser reduzidos a explicações neurofisiológicas no cérebro.
A RELIGIÃO NA VISÃO DE SIGMUND FREUD
GUILHERME CAETANO DA SILVA, ORION FERREIRA LIMA

A psicanálise inaugurada por Freud causou uma verdadeira “revolução copernicana” na forma de pensar o homem. A concepção do libertarismo, segundo a qual o homem é senhor de si e capaz de decidir sobre sua vida, independente dos fatores externos,
encontrou sua ruína frente à nova concepção da estrutura dinâmica da personalidade: Id,
Ego e Superego. A proposta de Freud reconhece ser a consciência não mais o centro do
psiquismo humano, uma vez que este pode ser conduzido por forças poderosas que nem
mesmo somos capazes de perceber. A partir das obras O Mal-estar na civilização e O Futuro de uma ilusão, tentaremos demonstrar neste trabalho em que medida as descobertas de
Freud contribuíram para a elaboração de suas severas críticas à religião como sendo uma
ilusão. A crença na existência de um Deus que cuida dos homens, perpetuada pela religião,
só pode encontrar suas bases em ilusões, que por sua vez derivam de nossos desejos.
LOCKE E O SIGNIFICADO DAS PALAVRAS E WITTGENSTEIN “A FORMAÇÃO
DAS PALAVRAS”
EDCARLOS DOS SANTOS, ORION FERREIRA LIMA

Por Locke no Ensaio do Livro III. A totalidade desta perspectiva na linguagem é
de fato proporcionar um rápido mecanismo de análise das ideias com base ao conhecimento. Tendo em vista as dificuldades de Kaspar Hauser na compreensão das palavras,
Locke inicia do princípio em que o ser humano (homem) foi gerado (criado) para a sociedade, sendo um meio natural e que esse mesmo homem esteja preparado e munido dessa
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linguagem; que estava ausente no personagem Kaspar. Wittgenstein em seu texto nos
apresenta o conceito de jogo de linguagem, que é utilizado por ele, conceito dos quais são
fundamentais para constituir e introduzir uma explicação como: dar significado à palavra,
Wittgenstein de seu ponto de vista diz que o significado não deve ser mais compreendido
como um elemento fixo e determinado da língua, mas como uma expressão da linguística
da linguagem. Propondo ao significado uma variação diante do contexto da palavra utilizada e seus propósitos de uso.
FILOSOFIA DA TECNOLOGIA: PRINCÍPIOS E PROBLEMAS
MURILO FERNANDO PEREIRA, JOÃO ANTONIO DE MORAES

No presente trabalho investigamos pressupostos centrais da Filosofia da Tecnologia, em especial seus princípios e problemas. Entendemos que a filosofia possui um
papel fundamental na compreensão dos caminhos (novos e imprevisíveis) que a sociedade contemporânea tem tomado em função da crescente presença de tecnologias na vida
cotidiana dos indivíduos, se tornando essenciais para o desempenho de ações comuns.
Nesse contexto, questões que se colocam com urgência são: o que é tecnologia? A tecnologia é neutra? Quais as consequências éticas da relação indivíduos/tecnologia? Faz-se
necessária uma reflexão crítica acerca da tecnologia, dado que a reação inicial é uma
aceitação tácita da mesma, sem uma análise cuidadosa dos impactos profundos que ela
possui no modo como os indivíduos se entendem no mundo e em como eles interagem
entre si ou com o ambiente. Diante deste cenário, buscamos contribuir com os debates
acerca da Filosofia da Tecnologia, área de investigação ainda recente no Brasil.
COSMOLOGIA: O UNIVERSO MÍTICO E MÍSTICO
LUIS FELIPE DAMACENO DE OLIVEIRA, AMÉLIA DE JESUS OLIVEIRA

A gênese do universo, até hoje, é um mistério, mesmo para os mais eminentes
cientistas do planeta. Um breve olhar pela história humana revela a curiosidade do homem
em relação à origem e ao surgimento de tudo. Em todos os lugares do mundo, sábios,
religiosos e xamãs criaram suas teses a respeito do universo. Não era preciso avançadas
técnicas científicas ou tecnologias para propor uma teoria sobre sua origem. O objetivo
deste trabalho é ilustrar a diversidade de explicações cosmogônicas místicas e míticas,
que foram aceitas como absolutas em época e contexto determinados. A bíblia, o Rig
Veda, os sábios babilônicos e chineses, gregos e italianos debateram e postularam sobre
o cosmos, até o surgimento das modernas teorias científicas sobre o universo.
A REABILITAÇÃO DA IDADE MÉDIA NA PERSPECTIVA DUHEMIANA
JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA GUARSONI, AMÉLIA DE JESUS OLIVEIRA

Ao tentar compreender o período medieval, devemos considerar vários aspectos
que importaram para o desenvolvimento de grandes estudos na investigação das circunstâncias que formam tal período. Atualmente ainda existem resquícios da visão clássica
que retrata a Idade Média como um período obscuro no que se refere ao conhecimento
científico. Pierre Duhem, com sua teoria continuísta refuta a ideia do surgimento abrupto
da ciência moderna, voltando-se para o medievo, na tentativa de evidenciar sua verdadei-
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ra contribuição para o processo do conhecimento que manteve seu curso contínuo inclusive durante esse período histórico. Neste trabalho, apresentamos alguns aspectos da visão
de Duhem, confrontando-a com a do historiador George Sarton que, embora reconheça a
importância de se estudar a Idade Média para compreender a evolução da ciência, acaba
aderindo à visão clássica, na medida em que reitera o domínio da magia, do erro e da
superstição como características marcantes da ciência medieval.
O SOFRIMENTO EXISTENCIAL NA PERSPECTIVA FILOSÓFICA DE KIERKEGAARD
ANGELO FERNANDO DA SILVA, SELMA A. BASSOLI

A tentativa de compreender a razão da existência humana advém por séculos e
permanece na atualidade. O homem da pós-modernidade busca essa compreensão por
meio de indagações que o mantém prisioneiro de si mesmo e, na urgência de se libertar,
vive à procura de promessas de felicidade. Os problemas internos vividos pelo homem
trazem consigo a ansiedade, o vazio angustiante, o desespero, que urgem pela procura
de respostas a questionamentos interiores e de reformulação dessas mesmas perguntas
para, não necessariamente superar-se, mas para dialogar com a perplexidade, com o
vazio, o sofrimento, e, de forma corajosa, serem enfrentados por aqueles que a buscam.
O nosso propósito foi apresentar as manifestações do sofrimento existencial e o salto na
fé em Kierkegaard, por meio da investigação filosófica. Palavras-chave: Kierkegaard, sofrimento existencial, angústia e desespero.
A CONDIÇÃO LÍQUIDA DAS RELAÇÕES HUMANAS: REFLEXO DE UMA
LIBERDADE ILUSÓRIA
PEDRO HENRIQUE DA SILVA, ORION FERREIRA LIMA

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar, à luz da concepção de Bauman, a condição líquida das relações humanas. A chamada pós-modernidade, marcada
por grandes descobertas nos avanços científicos e tecnológicos e pela expansão dos
meios de comunicação, tem gerado, paradoxalmente, uma crescente e incontrolável sensação de fragilidade nas relações humanas, colocando os laços humanos como lágrimas
na chuva. De acordo com o filósofo e sociólogo Zygmunt Bauman, de modo especial em
sua obra intitulada Modernidade Líquida, as relações humanas são voláteis, porque os
seres humanos são transformados em mercadorias que podem ser usadas e descartadas
conforme os interesses momentâneos. O que se tem é a perda dos referenciais morais
que devem nortear as próprias instituições. Neste sentido, os critérios subjetivos passam a
guiar preponderantemente as escolhas humanas, que por sua vez se deixam orientar pela
lógica dos princípios pragmáticos do que é mais vantajoso.
ANÁLISE DA OBRA A MAÇÃ NO ESCURO, DE CLARICE LISPECTOR, SOB O PONTO
DE VISTA DE GILDA DE MELLO E SOUZA
MARIA CAROLINE BELFANTE, VANDEÍ PINTO DA SILVA

Este trabalho tem por objetivo expor características marcantes da escrita de Clarice Lispector presentes na obra A maçã no escuro, a partir da análise feita por Gilda de
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Mello e Souza. O romance se baseia na história de Martim, um homem que após cometer
um crime foge e através deste ato experiência uma quebra dos valores que até então
sustentavam sua vida. Os principais temas abordados na obra são: a liberdade, uma vez
que Martim busca fugir de todas as sujeições que guiam um homem normal; a apreensão
dos instantes e o fluxo temporal nesta obra de Clarice Lispector; e a descrição detalhada
do espaço ao redor das personagens, o que é chamado por Gilda de “visão míope”.
O ESPECISMO EM MARX: DO VEGANISMO AO COMUNISMO
LUIZ FILIPE SILVA ANTONIO, MARCOS GONÇALVES FERNANDES

O Veganismo como ideologia voltada para a forma moral de tratamento com os
animais e o Comunismo buscando a forma moral nas relações humanas, principalmente
na área profissional, encontraram em comum o ideal da luta contra as explorações, porém
as explorações serão vistas de formas diferentes e dessa maneira um tipo de luta não será
baseada na outra, nos fazendo buscar a entender como ambas podem ocorrer juntas e
compreender o porquê do especismo dentro do comunismo marxista.
ENTRE O ESCÂNDALO DA DEDUÇÃO E O PROBLEMA DA INDUÇÃO
PEDRO BRAVO DE SOUZA, MARCOS ANTONIO ALVES, MARCOS ANTONIO ALVES

Um argumento pode ser definido como um conjunto de proposições em que uma
delas é a conclusão e as demais são as premissas ou hipóteses. Estas servem de base,
justificação para aquela. Duas espécies de argumentos são os dedutivos e os indutivos.
Nosso objetivo nesta comunicação consiste em, comparando-os, esclarecer suas principais diferenças e características. Costuma-se definir, semanticamente, que a conclusão
de um argumento dedutivo válido necessariamente é verdadeira, dada a verdade das
hipóteses. Ela, ademais, não apresenta nenhuma informação adicional em relação às
informações presentes nas premissas. Apesar de garantir a verdade da conclusão, uma
dedução não acrescenta conhecimento, fenômeno conhecido como o escândalo da dedução. Por sua vez, a conclusão de um argumento indutivo pode possuir informações que
não estavam contidas nas premissas. Entretanto, tal argumento não pode ser logicamente
válido, o que motiva o intitulado problema da indução.
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A BUSCA POR EMOÇÕES ARTIFICIAIS: UMA POSSIBILIDADE OU UMA INSENSATEZ?
RAFAEL MOREIRA CAMPOS, ORION FERREIRA DE LIMA

Pensar em inteligência artificial é se remeter a uma realidade que se iniciou há
mais de dois mil anos. A busca por caminhos, respostas ou máquinas capazes de imitar o
raciocínio humano vem sendo o principal objetivo desse campo de pesquisa. Desde suas
origens na década de 50, a Inteligência Artificial, vem desenvolvendo em vários ramos da
ciência e também da filosofia várias linhas de pesquisa com o objetivo de possibilitar ao
computador as habilidades para desempenhar funções que somente o cérebro humano é
capaz de solucionar. O homem detentor de reflexão e inteligência se depara com equipamentos pensantes. Entretanto, está apenas ao alcance do homem, sentir emoções. Será
possível imaginar máquinas com emoções? Diante da progressiva capacidade do homem
fica essa pergunta para ser desvelada.
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THOMAS HOBBES: A TEORIA POLÍTICA HOBBESIANA E A NECESSIDADE
DE INSTAURAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO ESTADO
GUILHERME HERREIRA ALVES, MARCOS GONÇALVES FERNANDES

O presente trabalho possui a proposta de examinar e dissertar sobre pensamento de contrato que legitima o Estado em Thomas Hobbes. Tendo como finalidade analisar
a perspectiva de contrato social verificando as consequências para elaboração de um
conceito de soberania hobbesiana. Deste modo, a partir das obras do autor, em especial
do Leviathan, Hobbes postula sobre sua concepção política de que a soberania dentro do
Estado é algo imprescindível . O contrato social oferece uma legitimidade entre os homens
e buscaremos analisar as normas fundamentais determinadas pelo autor que validam sua
ação. Portanto, dissertaremos sobre a formação do Estado e contrato social e suas consequências para a formação do Estado civil.
A BUSCA À DEUS E O MESTRE INTERIOR EM SANTO AGOSTINHO
RODRIGO FERNANDES DO NASCIMENTO, ORION FERREIRA LIMA

No presente trabalho nos propomos demonstrar a importância do pensamento
de Agostinho no que tange à busca da alma em deixar-se guiar pelo mestre interior. No
decorrer de sua vida, o ser humano está sujeito a escolhas. Seu objetivo primordial é ser
feliz, e para isso procura repousar, outra vez, sua alma, no seu local originário. Assim, a
felicidade não pode ser encontrada nas coisas sensíveis, mas sim no interior da alma, cuja
Luz e Verdade imutáveis ilumina, revelando toda a verdade. Por meio desta luz, temos a
figura do mestre interior que nos ensina interiormente, mostrando-nos o caminho virtuoso
que conduz à felicidade verdadeira. Eis a grande jornada que a alma faz em busca de seu
Criador. De acordo com Agostinho, ao encontrar-se com Deus, o homem possui a felicidade e, com isso, experimenta o verdadeiro sentido de viver. Palavras-chave: Alma, Mestre
Interior, Felicidade, Deus
"A OPINIÃO PÚBLICA COMO REPRESSORA DA LIBERDADE INDIVIDUAL
EM STUART MILL"
ALAN DE AMORIM, MARCOS FERNANDES GONÇALVES

O presente artigo tem como objetivo refletir sobre a importância do conceito de
liberdade individual, segundo o filósofo John Stuart Mill, e sua relação com a política. O
indivíduo é um ser que traz inerente em sua personalidade a questão da liberdade, e é ela
um elemento de fundamental importância para que o indivíduo progrida na vida humana.
A liberdade está intrinsecamente ligada a questões de cidadania, sendo ela um limite para
os governos quando relacionada com as lutas pela defesa dos direitos políticos e da constituição. Em suma, podemos destacar que Mill defende a liberdade de expressão em todas
as circunstâncias que os indivíduos estejam envolvidos, pois é tão somente por meio dela
– da liberdade, que a pessoa poderá confrontar seus pensamentos com a opinião de outras pessoas e, assim, por meio desta comparação, estabelecer sua própria opinião, bem
como para a esfera pública, mesmo que esta não seja definitiva.
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EMMANUEL LEVINAS E CIRO O GRANDE: ALTERIDADE E DIREITOS HUMANOS
THIAGO CARLOS DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO LOPES RICCI

A ética da alteridade de Lévinas, vem-nos trazer uma (re) fundamentação dos
direitos humanos. A partir da ética da alteridade de Lévinas pode-se promover, por meio
de uma racionalidade ética, uma efetiva concretização dos direitos humanos. Assim, a
ética da alteridade levinasiana como trajetória para a realidade dos direitos humanos. De
modo que, em Ciro o Grande, nele temos o prógono dos direitos humanos, o Cilindro de
Ciro, é um dos documentos mais antigos que vinculou os direitos humanos. O Cilindro de
Ciro apresentava características inovadoras. Nele era declarada a liberdade de religião
e abolição da escravatura. Tem sido valorizado positivamente por seu sentido humanista
e inclusive foi descrito como a primeira declaração de direitos humanos. Portanto tendo
em vista a alteridade em Levinas e os direitos humanos, a importância de Ciro o Grande,
explanaremos a dignidade humana inerente de respeito, e a importância dos direitos humanos percorrendo sua história até a hodiernidade.
O CONCEITO DE PODER E A SUA MANIFESTAÇÃO À LUZ DA FILOSOFIA
DE THOMAS HOBBES
RODRIGO DE PAULA, MARCOS GONÇALVES FERNANDES

O presente artigo tem o propósito de apresentar o conceito de poder na filosofia do inglês Thomas Hobbes, buscando ressaltar/ apontar onde e como este conceito
manifesta-se. Procuramos também oferecer uma visão introdutória ao estudo da teoria de
Hobbes, contemplando algumas de suas principais obras. Analisaremos especificamente
a manifestação do conceito de poder no estado de natureza hobbesiano; na guerra de todos contra todos. Na linguagem: que pelos movimentos do aparelho fonador possibilitou-se firmar e transmitir verdades e falsidades, celebrar pactos. Nas paixões, essa tem a ver
com o poder e a honra; e também no Estado: através da criação dum Estado, manifesta-se
plenamente o conceito de poder absoluto e concentrado na pessoa do soberano civil. O
próprio termo Leviatã expressa e indica a grandeza de tal poder.
A DESSACRALIZAÇÃO DO SAGRADO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
RAFAEL SOTOCORNO, MAURILIO ALVES RODRIGUES

A humanidade vive sob o aspecto racional e espiritual, nela tanto o natural como
o sobrenatural manifestam-se. Em virtude da constatação sobrenatural surgiu o sagrado,
como uma manifestação da força para além da nossa capacidade. Nas religiões cultiva-se
essa presença sagrada e importante para uma espiritualidade. Logo, o homem evoluiu
não somente na estrutura corpórea, mas na estrutura intelectual afim de responder os
questionamentos que surgiram e surgem no mundo, desenvolvendo argumentos científicos para comprovar tais questionamentos. O progresso do homem contribui na construção
da sociedade, porém ele caiu na dimensão do consumo e da posse de bens, isso gerou
a dessacralização daquilo que era considerado como sagrado e que hoje existe como um
desafio para as religiões.
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O SURGIMENTO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS NO PENSAMENTO
DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
RENAN APARECIDO DE SOUZA, MARCOS FERNANDES GONÇALVES

Na obra Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os
homens, Jean-Jacques Rousseau esquadrinha dissertar acerca da origem e evolução
das desigualdades, de tal modo que o presente trabalho pretende apresentar o surgimento das desigualdades sociais no pensamento do filósofo suíço, que discorre acerca
dos níveis de progresso dos homens através da capacidade de adaptação configurando
assim o conceito de perfectibilidade. Com isso a corrupção humana provém de uma
evolução que ocorreu paulatinamente no decorrer da história. Rousseau aponta que a
criação da propriedade privada é o ponto que marca a passagem do estado de natureza
do homem para a sociedade civil. O homem depois da evolução acaba por corromper-se, pois custou sua ingenuidade, constituiu e fortaleceu o progresso surgindo dessa
forma as desigualdades sociais.

MECATRÔNICA INDUSTRIAL

ENERGIA FOTOVOLTAICA
FLAVIO LUIS PEREIRA, MARCEL JOSE TAMADA DA S. C. S PEREIRA, JOSE ARNALDO DUARTE

A energia fotovoltaica é obtida através da conversão direta da luz em eletricidade, mais conhecido como Efeito Fotovoltaico, um dispositivo fabricado com material
semicondutor, a unidade fundamental desse processo de conversão. Quando a luz solar
incide sobre uma célula fotovoltaica, os elétrons do material semicondutor são postos em
movimento, desta forma gerando eletricidade, A energia fotovoltaica é uma tecnologia totalmente comprovada, sistemas fotovoltaicos conectados a á rede elétrica já são utilizados
a mais de 20 anos.Devido à crescente demanda de energias renováveis, a fabricação de
células solares e instalações fotovoltaicas têm avançado consideravelmente nos últimos
anos. A energia fotovoltaica , depois de hidráulica e eólica, a terceira mais importante fonte
de energia renovável em termos de capacidade instalada a nível mundial O Brasil possui
uma área de radiação solar gigantesca para se aproveitar, a Europa possui instalado 88
GW enquanto Brasil menos de 1GW.
IMPLEMENTAÇÃO DE UM QUARTETO DE SENSORES FIM DE CURSO MICROCONTROLADOS PARA O PROTÓTIPO S.O.L.A.R.
DIEGO COUTINHO DE BRITO, RICARDO THIAGO SATELE, EDIO ROBERTO MANFIO

A instalação de sensores fim de curso são bastante comuns em dispositivos e
máquinas em geral. Entretanto, o método convencional requer grande quantidade de fios
e portas de entrada para controle. O presente trabalho tem o objetivo de implementar
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quatro sensores tipo fim de curso para protótipo voltado à captação de energia solar que
operarão conectados a apenas uma porta do microcontrolador. A relevância do projeto
está no fato de que o sistema conseguirá, pela diferença de resistência, diferenciá-los,
considerando que cada um deles é responsável por indicar os respectivos limites mecânicos dos movimentos elípticos horizontais e verticais do protótipo. A metodologia consiste
em estudos sobre Eletrônica - especificamente fototransístores e microcontroladores -,
linguagem C e testes no protótipo S.O
GERADOR DE ENERGIA POR BICICLETA DE ACADEMIA
DIEGO DE SOUZA PROFETA, DIEGO FELIPE DE SOUZA FERNANDES, LAERTE EDSON NUNES

Este tema que está sendo retratado, é original, inovador, e muito interessante
por relatar as melhorias, ajudar na socioeconômica e a contribuição com o meio ambiente,
pois se trata de uma máquina onde irá gerar energia em equipamentos de academias,
diminuindo o consumo de energia elétrica, esse podendo ser repassado para os clientes
e ajudar os empresários desse ramo por diminuir suas faturas de eletricidade. Gerador,
energia, equipamentos
INDUTOR CEREBRAL DE ESTIMULOS HUMANOS ATRAVÉS DA EMISSÃO DE
SONS BINAURAIS
RAFAEL VIDOTO DE AZEVEDO, MARIA HELENA BARRIVIERA E SILVA

Aliando desenvolvimento Android e Neurociência, o projeto visa disponibilizar um
sistema capaz de reproduzir frequências Binaurais ativadas e selecionadas pelo próprio
usuário ou por profissionais de saúde mental que podem fazer uso da ferramenta em tratamentos específicos. A Teoria Binaural proposta pelo físico Heinrich Wilhelm Dove prevê
que, submetido a duas frequências sonoras separadas, ou seja, fazendo uso de fones de
ouvido, o cérebro humano é capaz de gerar uma terceira frequência através da variação
das ondas sonoras em reprodução. Esta terceira frequência sonora ativa neurotransmissores responsáveis pelas diversas sensações humanas; sendo assim é possível interferir
nas ondas cerebrais condicionando a atividade cortical. Embasado na teoria de Heinrich
Wilhelm Dove o sistema pode ser utilizado por pessoas comuns para o tratamento de déficits de atenção, dependência química, transtornos do sono e controle de stress, dentre
outros, utilizando apenas smart phone e fone de ouvido.
PALETIZADORA DE CAIXAS COM BRAÇO ROBÓTICO
FABIANO FERREIRA DOS SANTOS, JOSÉ ANTÔNIO POLETTO FILHO

Este projeto tem como motivação resolver o problema de paletização de caixas
de uma linha de produção de bebidas. Esse processo atualmente e feito de maneira manual por auxiliares de produção que constantemente estão sendo afastado de seus postos
de trabalho devido a problemas na coluna lombar, pelos esforços ocasionados nesse tipo
de trabalho. O objetivo desse projeto é construir uma paletizadora de caixas com braço
robótico na área Industrial. A metodologia utilizada é o desenvolvimento experimental de
um protótipo, capaz de garantir segurança e eficiência em uma linha de produção, com
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trabalhos pesados para o ser humano. O braço robótico é composto pelo braço, punho,
garra e sua base de apoio, onde é acoplado o servo motor para realizar estes movimentos
individualmente, instruídos por um sistema de controle. Esse projeto é importante, pois
contribuirá com a saúde funcional dos colaboradores além de melhorar a produtividade
para a empresa.
IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA EM VASOS E PLANTAS
AMILSON DOS SANTOS BRITTO, KAWANN ALEXANDRE P. BRAZ, LAERTE EDSON NUNES

Nesse trabalho desenvolvemos um procedimento experimental para umedecer
vasos ornamentais de modo autônomo, com o objetivo de controlar o consumo de água
e gerar um conforto a mais para quem possui plantas e não tem muito tempo para estar
cuidando. Surgiu essa ideia pelo motivo de estarmos sempre ouvindo falar a respeito do
uso exagerado de água, nosso protótipo funciona através de um processo totalmente automatizado e temporizado. Os sensores de umidade e sensor do timer trabalham juntos, é
colocado dentro do solo do vaso um sensor de umidade que acusa quando o ele necessita
ser molhado, o sensor do timer controla o tempo de irrigação e desliga ao saber que o
vaso está totalmente úmido. Esse processo também pode ser controlado por um temporizador, que é programado para estar acionando os sensores em uma determinada hora do
dia. Podemos afirmar que os resultados estão sendo bem satisfatórios e o protótipo dentro
dos prazos previstos e os objetivos citados está caminhando bem.
CAPACETE AUTOMATIZADO
RODRIGO NATHAN BRAGA, EDSON MANCUZO

Atualmente muitos condutores de motocicleta têm circulado com a viseira aberta,
de forma a ignorar o artigo 54 do código de trânsito brasileiro (CTB) que diz dentre os
seus incisos, que o condutor de motocicleta, motoneta e ciclomotor só poderá circular na
via pública utilizando capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores. Sendo
que corre o risco de ter um objeto/inseto atingindo a região do rosto e acarretar em uma
simples multa ou no pior dos casos até um acidente. O projeto tem como objetivo apresentar um dispositivo de segurança a ser utilizado no capacete para conduzir a motocicleta
de maneira segura e ética, auxiliando o condutor a identificar quando esquecer a viseira
aberta, sendo assim, aumentando a segurança no trânsito. O método a ser utilizado no
projeto é o desenvolvimento de hardware e software, montagem e teste de um dispositivo
que identifique a motocicleta ligada e viseira aberta. O projeto é relevante, pois, objetiva a
diminuição de infrações e acidentes.
PROJETO PROTÓTIPO MECATRÔNICO EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DE
FALHAS EM COMPRESSORES A PISTÃO
LUIZ HENRIQUE HIGINO DE OLIVEIRA, EDSON MANCUZO

O objetivo do projeto, equipamento de monitoramento de falhas em compressores a pistão tem como finalidade verificar falhas e evitar a explosão do compressor.
O sistema de monitoramento de falhas monitorara o compressor através de um sistema
eletrônico que usa um software dedicado a todo monitoramento, o micro controlador SH8
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será onde vai ser desenvolvido todo o software. O sensor de temperatura que quando o
motor aquece desliga totalmente o sistema, para fazer esse sensor usaremos o LM35. O
sensor transmissor de pressão monitora todo o ar que está no tanque do compressor, caso
a pressão do ar se elevar muito ele desativa todo o sistema, a pressão pode ser programada e colocada de acordo com o que usuário necessita. Será utilizado o horímetro pra
contar o tempo em que o motor ficou ligado, quando o motor parar, para a contagem mas
quando o motor voltar a funcionar continua a contar o tempo de onde parou a não ser que
o usuário der um reset para começar a contagem do zero.
AUTOMAÇÃO DE UM ELEVADOR POR COMANDO DE VOZ E OTIMIZAÇÃO DE ROTAS COM USO DE ALGORITMOS GENÉTICOS
DANILO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, ILDEBERTO DE GÊNOVA BUGATTI

O presente projeto tem como objetivo desenvolver um sistema para elevadores
cujas rotas possam ser otimizadas por meio de uma técnica conhecida como Algoritmos
Genéticos (GAs). Desse modo, as rotas a serem seguidas pelo elevador não serão necessariamente lineares ou sequenciais pois serão influenciadas por heurísticas conhecidas
sobre o problema/rota. Através desses parâmetros e técnicas será aplicada a solução que
mais se aproxima da solução ótima do problema e espera-se que sempre a melhor rota
seja executada. O sistema contará ainda com o recuso de acionamento interno do destino
com comandos por voz em português do Brasil. O trabalho é relevante pois pode contribuir
com a economia de energia, rapidez no transporte, conforto geral e inclusão de pessoas
com necessidades especiais. Sua realização terá o apoio de vasta pesquisa bibliográfica
em áreas envolvidas como Programação, Eletrônica, Processamento de Linguagem Natural e Linguística.
AUMENTO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
DOS CORREDORES DA FATEC GARÇA
WILLIAM SAIJO NAKASHIMA KONISHI, EDSON MANCUZO

Desenvolver um dispositivo de controle para a iluminação das salas de aula,
onde o mesmo (dispositivo) deve ser capaz de detectar as pessoas e gerenciar se as
luminárias e ventiladores serão ligados ou desligados em função do horário do dia e localização das pessoas. Este dispositivo também deverá ser adaptado para utilização em
corredores proporcionando ajustes de horários onde os sensores devem ou não funcionar.
Neste projeto a proposta é de desenvolver e testar um dispositivo acima descrito, assim
como realizar o trabalho de conscientização. Posteriormente, constatado a eficácia do
mesmo, realizar a montagem de mais dispositivos e instalá-los em todo o prédio.
DESENHO EM CAD PARA PROTÓTIPO DE CAPTAÇÃO SOLAR AUTOMÁTICO COM
MONITORAMENTO REMOTO
EMERSON RICARDO MARIANO, EDIO ROBERTO MANFIO

A maior parte dos protótipos desenvolvidos por alunos de graduação de áreas
tecnológicas como Mecatrônica não é acompanhada por uma versão em CAD com detalhamento de dimensões. O objetivo deste estudo é elencar algumas das vantagens que o
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graduando pode ter em apresentar juntamente com o protótipo físico o desenho digitalizado correspondente. A metodologia utilizada consiste em desenhar o protótipo em operação denominado SOLAR – Sistema de Orientação Latitude-longitudinal Automático Regenerativo - com o uso do software AutoCad LT 2015. A digitalização contará com dimensões
em milímetros, cores padrão NBR 7195 de acordo com a categoria do equipamento e tipo
de material de cada uma das peças.
JOGO DA MEMÓRIA COMANDADO POR VOZ BASEADO EM RETROFIT
DE IMPRESSORA
GLAUBER MARANHO ALVES, EDIO ROBERTO MANFIO

Esse trabalho é fruto da implementação de um jogo da memória controlado por
voz e desenvolvido a partir de retrofit de escâner. Ele é composto por oito pares de peças
impressas em filme translúcido a serem memorizadas e encontradas. A máquina revela
com luz a posição das peças ao jogador que tem o desafio de informar a posição individual
dos pares com a voz por meio de coordenadas. As coordenadas são W, X, Y, Z em um eixo
e 1, 2, 3, 4 no outro. Em próxima versão, a máquina movimentará peças reais por meio de
microbraço robótico. A relevância do projeto está em proporcionar interação diferenciada
para grupos variados de pessoas, oferecer uma opção mais realística àquelas que ficam
limitadas a aplicativos em smartphones e, eventualmente, colaborar no processo de reabilitação de vítimas de traumas. O projeto baseia-se em estudos nas áreas de Eletrônica,
linguagem C, Processamento de Linguagem Natural e Educação.
BRAÇO ROBÓTICO
JOÃO PAULO CASTEQUINI VAGETTI, LEANDRO FRANCISCO LOURENÇO,
ULYSSES DE BARROS FERNANDES

Prototipo de Mecatronica de um braço robotico automatizado controlado por comando CLP em programação Ladder.
SISTEMA DE SEGURANÇA MICROCONTROLADO EM CINTA JUGULAR
CLAUDIO DOS SANTOS DA CRUZ, GUILHERME COSTA, ILDEBERTO DE GENOVA BUGATTI

O presente projeto tem como objetivo o aumento da segurança em motocicletas,
durante o período de 2014 o seguro DPVAT registrou 22.616 indenizações por morte envolvendo motociclistas. O projeto consiste na implementação de um sistema de segurança
para a utilização correta do capacete, impossibilitando a partida da motocicleta enquanto
não houver o afivelamento da cinta jugular, evitando que o capacete solte em ocorrências
de acidentes. A metodologia utilizada é o desenvolvimento experimental de um protótipo
para verificar a viabilidade e a eficácia do projeto. Para o travamento da partida foi utilizado
um modulo receptor RF que envia sinais recebidos do modulo transmissor do capacete
para o microcontrolador que irá atracar o contato do relé para a partida da motocicleta. O
Resultado esperado é que esse projeto possa contribuir com a diminuição de acidentes
fatais envolvendo motocicletas, pois, muitos desses acidentes decorrem da falta ou do uso
inadequado dos capacetes.
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ESTACIONAMENTO AUTOMATIZADO
MAURICIO DE SOUZA BANDEIRA, ALEX AP. DE MOURA, .JOSÉ ANTONIO POLETTO FILHO

Segundo o Denatran a frota brasileira de veículos passa de 92 milhões ficando
assim cada vez mais difícil dirigir nas ruas e ainda mais estacionar em lugares de grande
aglomeração de pessoas como shopping e supermercado. Nesse projeto visa desenvolver um sistema mecatrônico que facilite a busca por vaga diminuição dos gases nocivos.
Esse sistema fará o gerenciamento das vagas, fazendo com que o cliente fique informado
na portaria se há vagas e a quantidade delas.
O protótipo terá um microcontrolador
Arduino que fará o gerenciamento das vagas e receberá os sinais dos sensores infravermelho e informara em display de LCD. Esse sistema mecatrônico é eficaz e contribuirá
com a preservação do meio ambiente com a redução de gases nocivos e simplificará pela
busca de vagas em estacionamento.
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA EM SMART HOME
ANDRE GIFALLI, GUSTAVO VINÍCIUS SANTANA, EDSON DETREGIACHI FILHO

A crescente demanda de energia elétrica no país, tem provocado pesquisas e
inovações para melhor qualidade da energia, economia, e soluções para problemas ambientais. A inteligência artificial aplicada em smart home tem como objetivo otimizar mecanismos que agreguem inteligência a uma residência, por exemplo através dos medidores
inteligentes que analisam o consumo e emitem todos os dados de hora em hora para a
distribuidora, proporcionando controle na utilização da energia para os consumidores e
controle de demanda para as distribuidoras e geradoras. O objetivo da pesquisa apresentada, é elencar vantagens e desvantagens que o consumidor e os órgãos responsáveis
por geração, transmissão e distribuição (GTD) tem na aplicação desta inteligência no Brasil e quais tecnologias estão sendo aplicadas e pesquisadas no pais. Tratando de algumas
tecnologias já utilizadas em outros países com o conceito de inteligência artificial.
AUTOMAÇÃO DA FABRICAÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL
PEDRO HENRIQUE TONHOM, TIAGO FISCHER, EDSON DETREGIACHI FILHO

O tema foi pensado para utilizar o conhecimento adquirido no curso e aplicá-lo
em um processo de fabricação de cerveja artesanal. A pesquisa é atual e inovadora o
que a diferencia pela automação e por propiciar o padrão e conter controles eletrônicos.
Encontra-se no contexto da Mecatrônica, por contemplar a elétrica, a mecânica e programação por controlador lógico programável (CLP). Como objetivo temos identificar os
problemas ocorridos na fabricação da cerveja artesanal, realizada manualmente e sem o
controle necessário, proporcionando uma ferramenta para efetuar os estudos dos processos aprendidos no curso e desenvolver um protótipo em escala reduzida para a produção
de uma pequena quantidade de produto, com o uso de CLP e eletromecânica, os quais
deverão proporcionar um padrão para a fabricação de cerveja, e demonstrar de uma forma
pedagógica o funcionamento dos equipamentos encontrados em uma indústria."
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MONITORAMENTO DE CARGA EM PROTÓTIPO DE CAPTAÇÃO
SOLAR AUTOMATIZADO
DANIEL HERMOM DE OLIVEIRA LIMA, EDIO ROBERTO MANFIO, LAERTE EDSON NUNES

O desenvolvimento das células fotovoltaicas possibilitou converter raios solares
em energia elétrica, essencial à modernidade. Armazenar energia, no entanto é difícil e as
células fotovoltaicas ainda têm pouco rendimento. Os sistemas dotados de painéis solares
fixos têm baixo desempenho pois não podem acompanhar o movimento do sol e estão
limitados a fornecer energia apenas por meio de inversores de potência. O objetivo desse
projeto é desenvolver um sistema mecatrônico para monitoramento de carga/consumo
capaz de comutar carga entre acumuladores para que não exista ociosidade durante o
processo ao longo do dia. Os dados gerados por esse sistema serão gerenciados por um
aplicativo que encontra-se em desenvolvimento por discentes da área de Computação. A
metodologia consiste em consulta bibliográfica sobre Eletrônica, Computação e Energias
Renováveis, além do desenvolvimento de um sistema de monitoramento da potência gerada pelo protótipo denominado S.O.L.A.R. já em fase de testes.
CONSTRUÇÃO DE ROBÔ AUTÔMATO PARA PRONTO RESGATE
ASSISTIDO EM PRAIA
LEANDRO DE FREITAS HIAOKA, PAULO VITOR RAMOS LOCATELLI, PAULO SÉRGIO CASTRO

O afogamento de pessoas em mar pode ocorrer por falta de atenção, descuido
ou até mesmo por algum mal estar no momento, causando óbito da pessoa. O objetivo
desse projeto é salvar a vida das vítima do afogamento no mar com o auxílio de um
drone equipado com uma boia. Assim que chegar até o local do afogamento ele lança a
boia até que o salva vidas chegue ao local. A metodologia utilizada e o desenvolvimento
experimental de um protótipo utilizando compósito de fibra de carbono para a estrutura,
um tecido altamente resistente e leve, um raspbarry Pi2, uma plataforma para o controle
do drone e uma garra para prender e soltar a boia. A velocidade de resgate do socorrido
é muito importante e devido a isso esse projeto e muito relevante. O drone desenvolvido
pode ser usado para evitar a morte no mar de pessoas descuidadas ou por algum acidente
ocorrido, ganhando mais tempo para o salva vidas chegar ao local do afogamento.
DOSADOR DE PRODUTO AUTOMATIZADO
JOÃO PAULO C. VAGETTI, LEANDRO FRANCISCO LOURENÇO, ULYSSES DE B. FERNANDES

O maquinário desenvolvido é um sistema automatizado com a função de dosar
grãos em caixas, de maneira que o mesmo seja transportado sem interferência manual de
um operador. Para isso, o equipamento foi elaborado para ser controlado pelo sistema de
programação de um CLP (Controlador Logico Programável), o mesmo foi utilizado com o
fundamento de emitir e receber sinais de sensores óticos que monitoram o abastecimento e transporte do recipiente de armazenamento controla uma válvula solenoide que é
responsável pelo acionamento de um pistão pneumático linear que por sua vez recebe a
função de controlar a válvula esférica de um silo de grãos.
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OTIMIZAÇÃO DA AUTOMAÇÃO EM CONTROLE ATRAVÉS DE TÉCNICAS PID
FABIO JOSÉ DOS SANTOS PINTO, FLÁVIO BATISTA DA SILVA, EDSON DETREGIACHI FILHO

Esta pesquisa tem como objetivo o estudo da Automação em controle através
da técnica proporcional-integral-derivativa (PID). Para isso fez-se necessário o estudo de
seu histórico, para compreendemos a sua evolução e o seu funcionamento, e determinar
quais tipos de processos e suas aplicações, pois sua proposta e minimizar as variações
do processo, antecipando correções na entrada do processo, tendo como base variações
na saída do processo (sinal de erro).
SENSOR AUXILIAR DE RADIAÇÃO DO SOL PARA O PROTÓTIPO S.O.L.A.R.
FLÁVIO LUIZ PEREIRA, MARCEL JOSÉ TAMADA DA S. C. PEREIRA, EDIO ROBERTO MANFIO

Estudos que proporcionem melhor rendimento em sistemas mecânicos que movem painéis fotovoltaicos tem aplicações imediatas. O objetivo deste trabalho é aumentar
a eficiência de um protótipo já em funcionamento auxiliando-o a se posicionar na direção
do sol mesmo em dias nublados. Isso será feito armazenando as posições em que foram
captados maiores índices de radiação solar em dias anteriores e comparando os dados
àqueles fornecidos por uma antena auxiliar com sensores de luz fixa. O processo será
controlado por programa em linguagem C para realizar comparações das posições armazenadas com aquelas em dias nublados, condição em que o sensor móvel é insuficiente
ao indicar a posição adequada. O estudo conta com pesquisa bibliográfica em Eletrônica,
Energia Solar, linguagem C e aplicação imediata no protótipo em operação denominado
S.O.L.A.R. – Sistema de Orientação Latitude-longitudinal Automático Regenerativo.
MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO À DISTÂNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA
CONVENCIONAL E FOTOVOLTAICA
JORGE AUGUSTO A. KOYAMA, SANDRO GABRIEL DE L. PICOLOTO, EDIO ROBERTO MANFIO

Atualmente os sistemas de gerenciamento de energia elétrica para residências,
indústrias e propriedades rurais não operam de modo remoto. O objetivo desse projeto é
permitir monitorar e gerenciar à distância o uso de energia por meio de software e hardware dedicados baseados em GPRS - General Packet Radio Services, ou Serviços Gerais
de Pacote por Rádio. A metodologia prevê consulta bibliográfica nas áreas de Telecomunicações, Eletrônica, Computação, Energia Solar e o desenvolvimento de um protótipo que
opere em conjunto com a rede de energia e um coletor automatizado de energia do sol
denominado S.O.L.A.R. - Sistema de Orientação Latitude-longitudinal Automático Regenerativo. A relevância desse projeto consiste em promover maior controle e acessibilidade
ao consumo de energia elétrica a moradores e empresários.
ANÁLISE DE PEÇAS POR ELEMENTOS FINITOS

RAFAEL LUÍS RODRIGUES SILVA, EDIO ROBERTO MANFIO

Em Mecânica há duas ciências denominadas Resistência dos Materiais e Elementos de Máquinas que estudam, respectivamente, os comportamentos dos materiais
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e dos equipamentos mecânicos. O conceito de análise por elementos finitos baseia-se
nestas duas ciências e é empregado à técnica de Engenharia Preventiva, que provê ganho de tempo e redução de custo nos projetos mecânicos. Porém, o custo dos softwares e
equipamentos nessa área é alto e faltam profissionais com conhecimentos sobre elementos finitos. O objetivo deste trabalho é, utilizando técnicas similares, propor métodos de
análise a baixo custo que possam detectar possíveis falhas de alguns projetos permitindo
ao desenvolvedor efetuar alterações de modo rápido e eficaz. A relevância do estudo está
em viabilizar projetos que, de outra forma, não poderiam ser produzidos e comercializados. As técnicas estão sendo aplicadas no projeto S.O.L.A.R., cujo protótipo já está em
operação e em fase de testes.
POSICIONADOR PARA CÉLULA FOTOVOLTAICA COM MOVIMENTO
ELÍPTICO DO SOL
ANDERSON RICARDO OLIVEIRA DE AVELAR, EDSON DETREGIACHI FILHO

As células fotovoltaicas produzem energia elétrica através da incidência da luz
solar, porém nos sistemas tradicionais essas células são fixas numa posição única e com
o movimento do sol em sua trajetória diária tendem a diminuir a capacidade de geração
de energia elétrica. A proposta desse projeto é desenvolver um sistema de automatização,
permitindo que a célula fotovoltaica siga autonomamente o movimento solar, otimizando
a sua eficiência produtiva. A metodologia aplicada é o desenvolvimento experimental de
um protótipo, utilizando servo motor, sensor LDR, micro controlador e lógica programável.
O protótipo permitirá comparar esse projeto proposto com os sistemas tradicionais para
verificar os avanços obtidos. O projeto é relevante, pois irá contribuir com a eficiência na
produção de energia elétrica pelos métodos renováveis, permitindo avanços econômicos,
sociais e ambientais para a comunidade regional.
ESTUDO E ANÁLISE SOBRE MICRO E MINIGERAÇÃO EÓLICA NA
CIDADE DE MARÍLIA (SP)
GIOVANE BARRETO DA SILVA, EDSON DETREGIACHI FILHO

A presente pesquisa é relacionada a geração de energia eólica em ambientes
urbanos por meio de sistema de micro e minigeração. O objetivo é coletar dados e avaliar
a capacidade de produção desses sistemas na cidade de Marília localizada no interior de
São Paulo, tendo como objetivos específicos apresentar as possibilidades de implementação, modelos de aerogeradores, levantamento de custos e projeção de retorno. O projeto
é auxiliado pelo experimento de um anemômetro de copos, projetado e constituído de um
sensor indutivo e um microcontrolador. A geração de energias alternativas tem sido pauta
frequente em debates sobre o desenvolvimento sustentável e tem ganhado força no Brasil
após a resolução da Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que autoriza a produção e injeção do excedente na rede elétrica associado ao constante aumento no preço
pago pela energia convencional.
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BENEFÍCIOS DA AUTOMAÇÃO NO PROCESSO DE DOSAGEM
GIOVANE BARRETO DA SILVA, REINALDO GALO F. ALVES, ILDEBERTO DE GENOVA BUGATTI

Alguns processos industriais necessitam quantificar os ingredientes de uma receita onde a busca por um padrão de dosagem significa controle na qualidade do produto.
Permite ainda, a previsão de consumo dos ingredientes e de custo de processo de acordo
com a precisão do equipamento. Este projeto tem por objetivo pesquisar um método de
dosagem aplicado em um sistema de automação dedicado, construído especificamente
para efetuar a quantificação. Como metodologia, foi desenvolvido um protótipo utilizando
as expertises da Mecatrônica para verificar a eficácia do projeto. O protótipo é constituído
por estrutura, motores, rosca transportadora, célula de carga e um microcontrolador. Seu
funcionamento consiste em transportar o ingrediente – ou ingredientes - até a balança e
determinar o peso da fração depositada. Essa automação do processo com foco no controle do produto resultou em melhoria da qualidade na indústria, mediante a padronização
para produção de itens ou misturas.
ELEVADOR AUTOMATIZADO COM COMANDOS POR VOZ
ALEX ALVES BORBA, FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, EDIO ROBERTO MANFIO

As inovações tecnológicas podem proporcionar melhorias aos sistemas existentes e facilitar a vida das pessoas. Meios de locomoção como elevadores residenciais ou
industriais podem ser otimizados, partindo-se da tecnologia convencional e aperfeiçoando-a, possibilitando maior facilidade, praticidade e acessibilidade aos usuários, principalmente aqueles com necessidades especiais. Dentre outras maneiras, isso pode ser feito
incrementado o sistema com o recuso de comandos por voz. Para os testes iniciais, cujos
resultados foram bastante satisfatórios, foi construído um protótipo de elevador com três
andares, dotado de microcontroladores e capaz de atender a alguns comandos por voz,
cada qual responsável por uma mudança de andar. A hipótese é a de que esse projeto se
torne potencialmente viável e facilmente adaptáveis a equipamentos já existentes e em
operação com uma boa relação custo/benefício.
RECOLHIMENTO AUTOMÁTICO DE GÁS PARA AR CONDICIONADO
GUILHERME SANDRO C. DE ANDRADE, VITOR ANTONY C. MARTINS, JOSÉ ARNALDO DUARTE

Com o constante crescimento na procura por equipamentos de ar condicionado
residenciais, tem aumentado a manutenção nesses equipamentos do tipo Split. E devido
a grande demanda aumentam-se os riscos na manutenção. Um Ar condicionado Split é
composto por duas unidades, sendo evaporador e condensador, unidade interna e externa respectivamente. Um dos maiores riscos está associado ao recolhimento de gás que
é necessário quando feita a higienização do evaporador. Esse recolhimento é realizado
de maneira manual no condensador, que muitas vezes fica instalado em locais quase
que inacessíveis. Esse projeto visa um modo mais seguro, um recolhimento automático
do gás, sem a necessidade de acessar o condensador, sendo feito por um acionamento
através de um botão no evaporador. Esse equipamento ira tornar esse recolhimento mais
seguro e prático, além de deixar mais barato o custo com equipamentos de proteção (EPI).
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AUTOMAÇÃO DE SISTEMA DE PONTE LEVADIÇA
ALEXANDRE DOS SANTOS CALDAS, GUILHERME FELIPE BELEM DINIZ,
ULYSSES DE BARROS FERNANDES

A automação do processo de movimentação de uma ponte levadiça visa garantir
a segurança nas rodovias e hidrovias e a estrutura da ponte. Esse projeto pretende desenvolver e implantar um sistema mecatrônico que irá gerenciar os movimentos da ponte,
que possibilitará a interrupção do fluxo em ambas as vias de forma segura. A metodologia
utilizada é o desenvolvimento de um protótipo de uma ponte levadiça, para verificar a viabilidade do projeto. A relevância do trabalho é que por se tratar de um sistema complexo,
atentando-se à segurança, busca-se proteger os usuários e a estrutura da ponte, minimizando a intervenção humana. Para a construção do protótipo foi utilizados um microcontrolador PIC 18f4550 e desenvolvido um programa em linguagem C que irá controlar
o sistema, um motoredutor de vidro automotivo para realizar os movimentos de subida e
descida da ponte. O resultado esperado é que realizando a automação do sistema, busca-se reduzir a incidência de acidentes.
COMANDOS ELÉTRICOS INCREMENTAIS: ACIONADORES DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS POR COMANDO DE VOZ
JOÃO VINICIUS APARECIDO GONZAGA DESTRO,
JOÃO VITOR APARECIDO GONZAGA DESTRO, EDIO ROBERTO MANFIO

O presente trabalho pretende incrementar acionamentos de motores elétricos
tais como inversores de frequência e soft-starters com comandos por voz. Tal recurso
pode auxiliar nas definições de parâmetros dos referidos dispositivos - que são feitas
manualmente - e é passível de se tornar um método majoritariamente utilizado no âmbito
fabril, devido aos potenciais de grande eficiência e excelência econômica. Por extensão,
aumentaria a vida útil de alguns contatos elétricos como teclas de comando, que seriam
utilizadas com menor frequência. Além disso, observando a atualização da legislação brasileira sobre a inclusão de pessoas com necessidades especiais, o projeto pode viabilizar
a operação de máquinas por pessoas pertencentes a essa categoria nesses novos parâmetros tecnológicos. A metodologia adotada prevê o desenvolvimento de um protótipo em
escala e contará com pesquisa bibliográfica sobre comandos elétricos, eletrônica, comandos por voz e inclusão social.
ENVASADORA AUTOMATIZADA COM MANIPULADOR ROBÓTICO
JOÃO PEDRO AMORIM, TIAGO JOSÉ DE BRITO, ADALBERTO SANCHES MUNARO

O processo de envase de líquidos, pelo método tradicional empregado nas pequenas e medias empresas, é lento e em alguns casos de difícil manuseio. Além disso,
demanda tempo e custo de mão-de-obra, o que reduz sua eficiência e eficácia produtiva.
O objetivo desse projeto é desenvolver uma linha de envase automatizada, a qual possa
contribuir para o desenvolvimento do setor, tornando as indústrias mais competitivas, com
a utilização de um modelo tecnológico para o aproveitamento adequado da capacidade
de seus equipamentos. Os fatores em questão motivaram o desenvolvido de um protótipo
mecatrônico, cujo objetivo é criar um equipamento de envasamento, e a utilização de um
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braço robótico para automatizar o processo de embalagem, e propiciar, um produto final
de qualidade com rapidez. O projeto garante eficiência do processo, por ser autônomo
com pouca intervenção do operador. Com a inclusão do manipulador robótico, é possível
assegurar alta produtividade com baixa taxa de desperdiço.
IMPRESSORA 3D: CONTROLE AUTOMATIZADO UTILIZANDO COMANDOS DE VOZ
GABRIELA MARIA DE A. KAYANO, HENRIQUE BONFIM, IDELBERTO DE GENOVA BUGATTI

A recente expansão da tecnologia de impressão 3D ocorre devido às necessidades dos setores de desenvolvimento das empresas em uma prototipagem mais rápida dos
seus produtos, ajudando a tomada de decisão no processo de produção. Diferente dos
modelos comerciais, os de baixo custo permitem maior flexibilidade para pesquisa, pois
possibilitam o acesso aos protocolos de controle e funcionamento da tecnologia já utilizada. Essas impressoras estão ganhando popularidade, principalmente para uso em prototipagem rápida ou manufatura em pequena escala. O objetivo deste trabalho foi avaliar
uma impressora 3D de código aberto com comando de voz para aumentar a produtividade
do processo. Para tanto, a pesquisa está fundamentada teoricamente em leituras atuais
e qualitativas pertinente ao tema, e como metodologia o desenvolvimento experimental
de um protótipo para verificar a viabilidade do projeto. As questões colocadas refletem a
relevância social e acadêmica do tema.
DOMÓTICA: AUTOMAÇÃO INCLUSIVA E MÉTODOS DE ECONOMIA E GERAÇÃO DE
ENERGIA ALTERNATIVA
JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCAS SOARES DA SILVA,
GUSTAVO ADOLFO MESQUITA SERVA CORAINI

O aumento da preocupação mundial em relação ás mudanças climáticas, aquecimento global e a premência da redução dos inúmeros impactos ambientais advindos da
obtenção de energia elétrica pelas usinas geradoras, demandam o emprego de diferentes métodos e fontes alternativas para produção deste recurso. Por outro lado, as atuais
tecnologias desenvolvidas com a finalidade de gerar autonomia e facilitar a vida cotidiana
de idosos e deficientes físico-motores, são inacessíveis e requerem investimentos elevados. O objetivo da pesquisa é desenvolver um sistema domótico autônomo e remoto via
wireless, visando otimização da acessibilidade em ambientes domiciliares e economia de
energia elétrica mediante métodos de racionalização e geração de energia alternativa. A
metodologia utilizada é o desenvolvimento experimental de um protótipo com a finalidade
de aferir a viabilidade do sistema. O projeto contribui com a sustentabilidade e reflete a
relevância social, ambiental e científica da pesquisa.
AUMENTO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SALAS DE AULA E CORREDORES DA
FATEC – GARÇA
ALEX CASTRO CANALLI, CLAUDINEI GARCIA JUNIOR, WILLIAM SAIJO NAKASHIMA KONISHI,
EDSON MANCUZO

O presente trabalho tem como objetivo pesquisar e aplicar conhecimentos adquiridos em sala de aula e laboratório em um projeto, desenvolver um dispositivo de controle
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para a iluminação das salas de aula, onde o mesmo (dispositivo) deve ser capaz de detectar as pessoas e gerenciar se as luminárias e ventiladores serão ligados ou desligados
em função do horário do dia e localização das pessoas. Este dispositivo também deverá
ser adaptado para utilização em corredores proporcionando ajustes de horários onde os
sensores devem ou não funcionar. Neste projeto a proposta é de desenvolver e testar
um dispositivo acima descrito, assim como realizar o trabalho de conscientização. Posteriormente, constatado a eficácia do mesmo, realizar a montagem de mais dispositivos e
instalá-los em todo o prédio.

TEOLOGIA

A POSSIBILIDADE DO ENCONTRO COM O TRANSCENDENTE NO ITINERÁRIO DA
MENTE PARA DEUS DE SÃO BOAVENTURA
EVERTON LEANDRO PIOTTO, ORION FERREIRA

O presente artigo tem por interesse encontrar os elementos elucidativos da constituição e formação do indivíduo em âmbito educacional e pedagógico na Filosofia Boaventuriana (Itinerário da Mente para Deus - 1259), sempre a partir de elementos oriundos
do meio sensível, onde o próprio indivíduo habita, e conciliados com a intervenção divina.
Tratar-se-á também a respeito de sua concepção de mundo e da forma como o intelecto
e a razão interagem com os elementos constituintes do meio sensível, sempre a partir da
Luz provinda do Sumo Bem. Para tanto, entender o pensamento de Agostinho de Hipona
e daqueles que seguiram seus passos no campo filosófico-teológico como uma escola de
pensamento medieval, facilitar-nos-á a compreensão daquilo que Boaventura desenvolve
como conceito de ser humano e sua relação progressiva com o meio a fim de alcançar os
saberes necessários para seu crescimento individual e encontro com o transcendente, além
de ajudar-nos a traçar uma linha de compreensão acerca da própria escola franciscana.
A UNIÃO AO SACRIFÍCIO DE JESUS
CLAUDIO ROBERTO PICCART JUNIOR, CLECIO RIBEIRO

O sacrifício de Jesus que continuamente se faz presente em cada Consagração,
foi o que despertou a atenção particular de Padre Mario Venturini, fundador da Congregação de Jesus Sacerdote. As reflexões do padre acerca da união do sacrifício de Jesus, foi
o norte deste trabalho, pois dentro da Congregação, ele despertou sempre nos seus filhos
uma espiritualidade: a união ao Sacrifício de Jesus. Exortava que a cada hora do dia e em
algum lugar do mundo, Jesus está se fazendo presente através do santo sacrifício da Missa,
e isso nos remete a abordar o sacramento da Eucaristia. Uma jaculatória criada por ele será
a base estrutural deste estudo: “Ó Jesus, Cordeiro de Deus, continuamente imolado sobre
os altares do mundo, eu me uno a vós”. O trabalho pretende desenvolver e trazer para os
nossos tempos, uma jaculatória que foi criada a mais de 50 anos, mostrando como ainda ela
pode ser uma rica espiritualidade, despertando um sentido mais profundo para a sua fé.
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LIBERDADE. O MAL E O PECADO: RECONCILIAÇÃO COMO AÇÃO LBERTADORA
DURVALINO GONÇALVES DIAS, ISMAEL MARTIGNAGO

Este trabalho apresenta a concepção do Mal que nos afasta do amor de Deus;
o homem vivendo em seu próprio egoísmo, seu individualismo, e esquecendo-se de viver
segundo o projeto de Jesus. Deus criou o homem para ser livre, mas o ser humano não
entendeu esta liberdade, fazendo com que ele mesmo se tornasse o próprio Deus; com
sua autossuficiência. A Bíblia nos fala sobre o pecado tanto no Velho Testamento como no
Novo Testamento, mostrando que é uma desobediência ao projeto de Deus, mas Jesus na
sua infinita bondade oferece o perdão, só assim o homem pode se reconciliar com Deus,
mas o ser humano na sua dureza de coração muitas vezes não abre-se a este projeto
libertador. Nesta modernidade o ser humano busca viver uma vida sem Deus, e por isso
acaba caindo no pecado. O pecado é a quebra existente na relação homem-Deus e, nas
relações com seu próximo. O pecado é a recusa de um Deus presente em mim no irmão
e na mãe natureza, com isso as criatura não tem mais valor e nem respeito.
A ESPIRITUALIDADE DOS PADRES DO DESERTO
JOSÉ CARLOS RIBEIRO DA SILVA, SILVIO EDUARDO CARDOZO

Os monges, com suas formas de vida, testemunharam a ação da graça divina.
A espiritualidade dos monges cristãos foi vivencial. S. Pacómio foi fundador da vida cenobítica no alto Egito. Mesmo situando-se no âmbito da experiência religiosa em geral, a
experiência cristã fundamentou-se em dois elementos decisivos que lhe permitem superar,
sob uma nova perspectiva, a dimensão subjetiva: a fé e a comunicação da vida divina,
Deus se comunica, e podemos ver a luz da fé através da história. Os monges cristãos são
conhecidos como os padres do deserto. Em uma longa pesquisa da história de vida desses homens, conhecemos suas experiências espirituais dentro do seu tempo, tanto sociais
como culturais. Através da história, podemos ver, à luz da fé, o agir divino na história dos
Padres do deserto e perceber que a espiritualidade deles pode nos ajudar, nos dias de hoje.
A ESPIRITUALIDADE NA COMUNIDADE ECLESIAL À LUZ DA TEOLOGIA PAULINA
LENON RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO ARCANJO DA SILVA

O presente trabalho evoca o despertar para a espiritualidade na vida do cristão,
como uma das fontes do cristianismo para o existir em Deus, de modo que o crente desenvolva com abertura de alma uma vida espiritual dentro da certeza de que a espiritualidade
nos encaminha ao amor de Deus em direção aos irmãos. O desenvolvimento desta pesquisa inicia mostrando o que é a Espiritualidade, especificamente a Espiritualidade Cristã.
No segundo capítulo evidenciamos aspectos da Espiritualidade e Teologia Paulina e no
terceiro capítulo refletimos como desenvolver a espiritualidade em meios aos desafios da
contemporaneidade na comunidade eclesial seguindo o modelo da Espiritualidade Paulina
e sua aplicação na comunidade de hoje. Contudo, esta pesquisa não pretende dar uma
resposta para o momento presente, mas mostrar um modelo de espiritualidade, que pode
ser útil aos cristãos do nosso tempo e também às nossas comunidades cristãs.
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HUMANISMO FRANCISCANO: O SER HUMANO É PESSOA!
JOÃO ANTONIO VEIGA BIZERRA, ISMAEL MATIGNANO

O presente trabalho tem como objetivo analisar o ser humano como pessoa,
e utilizaremos como base os pensadores e teólogos da Escola Franciscana. Podemos
encontrar em São Francisco de Assis, o modelo de integração perfeita e harmônica do
homem. Inicialmente definimos o termo pessoa e analisamos sua origem histórica, suas
dimensões essenciais – imanência e transcendência, e a dinâmica do crescimento e formação pessoal. No segundo capítulo apresentamos o Humanismo Franciscano e sua
fonte na Antropologia Teológica na pessoa de São Francisco de Assis, em seguida conceituamos o termo pessoa sob a ótica de dois pensadores da Escola Franciscana: São
Boaventura de Bagnorégio e Bem-aventurado João Duns Escoto. Por fim, apresentamos o
que é o Desenvolvimento Integral do ser humano sob a perspectiva Cristã e enumeramos
algumas considerações na formação e desenvolvimento do ser pessoa a partir do Carisma Franciscano, que desenvolvem esta temática, para acompanhar o desenvolvimento, o
processo de maturação e idoneidade do ser humano como ser pessoal.
Palavras-chave: Pessoa. Humanismo. Franciscanismo. Desenvolvimento.
CATOLICISMO, TRADIÇÃO E RADICALIDADE: NOTAS REFLEXIVAS SOBRE
AS EXPERIÊNCIAS RELIGIOSAS NO MOVIMENTO TOCA DE ASSIS
ANDERSON DA SILVA RODRIGUES, JOSÉ GERALDO ALBERTO BERTONCINI POKER

Diante da secularização, de um processo de individualização e subjetivação das
relações sociais, acreditou-se a religião e da tradição perderiam suas influencias sobre a
vida das pessoa (BERGER, 1985). Isto impulsionou o surgimento no seio da Igreja Católica de novos movimentos e organizações com um papel de contra-secularização (SOFIATI,
2009). Percebe-se que tais movimentos buscam fazer isso propondo um retorno a tradição
(GIDDENS, 1944). A Toca de Assis surge neste contexto com a proposta de uma religiosidade para a juventude pautada nos ideais do franciscanismo primitivo, por meio de uma
experiência acética (WEBER, 1982) e dos votos de Castidade, Pobreza e Obediência. Porém, pode-se notar neste movimento uma tensão entre manter e renovar (FERNANDES,
2011). Portanto a partir desta perspectiva a hipótese a ser trabalhada nesta pesquisa é
que na experiência da Toca de Assis rompimento e adaptação não são realidades opostas
mas que estão em correlação.
SÍNODO DIOCESANO: ORGANISMO DE COMUNHÃO NA IGREJA PARTICULAR
ANDERSON SANTANA CUNHA, CARLOS ROBERTO SANTANA DA SILVA

A conciliaridade, amplamente desenvolvida no Concílio Vaticano II, colocou em
relevo as instituições de comunhão eclesial, entre elas o Sínodo Diocesano. Esta pesquisa procura aprofundar o conhecimento desse organismo proposto às Igrejas Particulares
como instrumento de auxílio à solicitude pastoral do Bispo Diocesano. Nas primeiras páginas desta pesquisa, abordam-se algumas considerações preliminares a respeito dos
fundamentos do Sínodo Diocesano, por isso mergulha-se nos aspectos etimológicos, históricos, sociológicos, teológico-pastorais e canônicos. Após esse capítulo de fundamentação teórica, seguem dois outros de caráter prático, permeados por pinceladas canônicas
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e teológicas. Pretende-se, com este estudo, oferecer às Igrejas Particulares as bases
canônicas e teológicas para a celebração do Sínodo Diocesano, como um instrumento
de comunhão, que responde à proposta eclesiológica do Concílio Vaticano II e aos atuais
desafios da ação evangelizadora.
BATISMO: DISTANCIAMENTO ENTRE TEOLOGIA E COMPREENSÃO POPULAR
MÁRCIO ARTIOLI DE OLIVEIRA, MANOEL PACHECO

O presente trabalho tem por objetivo apresentar o distanciamento entre a teologia e a compreensão popular do sacramento do batismo. Para entendermos esse distanciamento, primeiramente é preciso ter uma fundamentação teológica deste sacramento,
por isso que há uma abordagem bíblica neotestamentária do batismo, onde apresentamos
a importância do Batismo de João Batista, o de Jesus e o batismo nas primeiras comunidades apostólicas. Outro ponto levantado no trabalho é o novo enfoque que o Concílio
Vaticano II deu ao batismo, principalmente no que se refere ao sacerdócio comum dos
fiéis batizados. Para buscar uma comprovação desse distanciamento fizemos uma pesquisa com pais que pediram o batismo a seus filhos. Diante dessa realidade, abordamos
num último ponto os motivos deste distanciamento. Enfim, o presente trabalho buscou
compreender melhor esse real distanciamento para despertar nos fiéis e no clero o quão
é importante uma sincera e real formação para este sacramento.
VIRTUDE DA PRUDÊNCIA: ATUALIDADE E IMPLICAÇÕES ÉTICAS
TELMA AUGUSTA MARTINS BATISTA, LUIZ ANTÔNIO LOPES RICCI

Na atualidade o homem convive com diversos desafios e tentações. Sem uma
base e um preparo, o ser humano se torna frágil diante das dificuldades. As virtudes, tanto
as teologais, que se relacionam diretamente com Deus, quanto as virtudes morais (e dentro das morais, mais especificamente as virtudes cardeais) são importantes instrumentos
que proporcionam valores humanos sólidos e bons, e por isso, necessários a qualquer ser
humano, especialmente os cristãos. A virtude da prudência, uma das virtudes cardeais,
considerada por muitos, a maior e mais importante virtude cardeal e mãe das outras virtudes, não pode faltar ao homem do século XXI. Diante de um mundo com tantas tentações
e possibilidades, ser prudente é essencial.
A NECESSIDADE DA RENOVAÇÃO PAROQUIAL DIANTE DOS DESAFIOS ATUAIS
GUILHERME MASSOCA BAPTISTA, FERNANDO RODRIGUES FRANCISCO

Visando à urgente necessidade de renovação das paróquias, frente aos desafios
atuais, é fundamental que sejam apontados alguns posicionamentos que podem ser tomados em função de uma mudança estrutural e organizacional destas, para que se convertam numa comunidade de comunidades. Torna-se fundamental compreender que a Igreja
Católica Apostólica Romana no Brasil sempre foi uma presença de vida, de esperança, de
justiça e de paz. Sem dúvida alguma, esta presença conduziu à principal missão da Igreja:
a evangelização. Partindo do conceito de paróquia, iremos compreendê-la como o lugar
privilegiado do encontro com Jesus Cristo e com a comunidade eclesial. Em seguida, ire-
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mos focar a importância de compreender a realidade atual onde a paróquia está inserida,
considerando três âmbitos distintos: pessoal, comunitário e social. Realizado o confronto
entre a paróquia e a realidade atual, reconheceremos seus valores e limites na busca da
verdadeira conversão e renovação pastoral.
JESUS CRISTO: UMA RESPOSTA PARA O SOFRIMENTO HUMANO À LUZ DA FÉ
FABRICIO DA SILVA SOUZA, FRANCISCO ARCANJO DA SILVA

O presente trabalho é uma reflexão sobre como a fé em Jesus Cristo pode ser
uma resposta para o problema do sofrimento humano. A partir do Magistério dos últimos
três Papas da Igreja, buscamos desenvolver a temática, aprofundando as causas e as
formas de sofrimento no mundo contemporâneo. Analisando a vida de Jesus, observou-se que Ele tem muito a ensinar sobre o sofrimento, pois viveu as diversidades da vida
no decorrer de sua existência. A fé em Cristo abarca toda sua vida e mensagem, ou seja,
Paixão, Morte e Ressureição. Na Ressurreição o homem encontra a base para viver com
esperança frente à dor e o mal. Deste modo, o ser humano descobre sentido em seu sofrimento compreendendo sua frágil condição humana e apoia-se na verdadeira esperança
que o leva a viver o amor misericordioso de Deus. Portanto, surge a necessidade de uma
verdadeira configuração à pessoa de Jesus Cristo. Diante dos sofredores o homem é
chamado a agir com caridade e compaixão. O sofrimento é um grande mistério, porém,
acolhendo Jesus Cristo, o homem pode encontrar uma luz para eliminar as trevas da vida,
ou seja, encontrar resposta para o interrogante sofrimento.
A CATEQUESE COMO MEIO EFICAZ NA FORMAÇÃO DA JUVENTUDE E DO
CATEQUISTA NA ATUALIDADE
HELITOM BIGAS DA SILVA, FERNANDO RODRIGUES FRANCISCO

Falar de catequese em plena pós-modernidade é um verdadeiro desafio. Embora
há quem questione ou mesmo discorde da presença de um novo período; mudanças são
perceptíveis em vários campos. Nesse sentido a pós modernidade deve ser entendida
como a superação da modernidade que desencadeou um novo período no qual se vive,
segundo o Documento de Aparecida, uma mudança de época. Inúmeras são as transformações existentes numa mudança de época. Pode-se verificar certa liquefação de muita
coisa que até então era sólida. Várias esferas da sociedade são atingidas, inclusive as
relações interpessoais e as ações pastorais da Igreja. Neste contexto, pluricultural, secularizado e globalizado, é válida uma atenta reflexão sobre o processo catequético nos
dias de hoje. Por catequese entende-se o ensino progressivo da fé que deve conduzir ao
crescimento da mesma. Neste processo catequético faz-se importante o primeiro anúncio
(querigma). Este conduzirá o catequizando ao encontro com Jesus Cristo para que a partir
daí se possa trabalhar a sua fé a fim de que haja um crescimento da mesma. Com um
autêntico e eficaz processo catequético será possível inserir os jovens de modo sólido nas
comunidades cristãs e na vivência dos sacramentos. Há uma necessidade de catequistas
bem formados que tenham contato e conhecimento da Sagrada Escritura e possam trabalhar em favor da transmissão da fé em uma nova evangelização. Palavras-chave: Pós
modernidade. Catequese. Mudança de época. Juventude. Comunidade.
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O CAMINHO DE SALVAÇÃO NO EVANGELHO DE LUCAS E ATOS DOS APÓSTOLOS:
A IGREJA ABRAÇA A PROPOSTA DE JESUS
FRANCISCO ANTONIO DOS ANJOS ANDRADE, ROMEU LEITE IZIDÓRIO

Jesus anuncia o caminho de salvação por meio da pregação e de sua vida, anunciando esse caminho ele é desprezado e incompreendido, assim trilha seu caminho até
o calvário. Este se iniciou com a criação e se encerrará com a parusia. O caminho de
salvação pode ser dividido em duas etapas, o tempo da preparação que é o Antigo testamento com seus profetas e demais personagens e o tempo do cumprimento que se dá
com o Novo Testamento. Com a encarnação do verbo, as promessas feitas por Deus no
Antigo Testamento começam a se cumprir. Jesus inicia seu caminho (o caminho do Pai,
de salvação) na Galileia, ao apresentar o seu programa evidencia o “hoje” do cumprimento
das promessas de salvação contidas na Antiga Aliança, mostrando que a salvação já se
fazia presente na vida daqueles que ouviam suas palavras e também para todo povo que
se abrisse à novidade que esse caminho propunha. A Igreja é chamada a dar continuidade
nesta missão, ela deve ser difusora da salvação universal. Deve, em cada tempo, atualizar
a práxis cristã a fim de ser canal da Graça que conduz à Salvação.
Palavras-chave: Evangelho; Atos; Salvação; Caminho; Reino.
A FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CONSCIÊNCIA MORAL À LUZ DO
PENSAMENTO DE BERNHARD HAERING
MARCELO FELTRI RIBEIRO, FREI ISMAEL MARTIGNAGO

Temos como objetivo refletir a formação da consciência moral, á luz do pensamento de Haering que vai usar o princípio teológico “A Lei de Cristo”, não mais centrada na
lei dos manuais. Com o Concílio Vaticano II, passa-se a priorizar a moral personalista. Há
uma mudança na teologia de Haering, ela não se pauta somente na lei de Cristo, mas vai
elaborar uma teologia moral a partir da liberdade, que irá resultar na obra “Livres e Fiéis e
Cristo”, a liberdade que é dada pelo próprio Cristo. O ser humano gozando do exercício de
suas faculdades racionais é capaz de discernir suas atitudes, pois sua consciência passa
a ser um lugar sagrado, onde Deus lhe fala diretamente, daí a importância da formação de
consciência para que esses juízos não sejam errôneos. A preocupação com a formação
de consciência abrange as atitudes, o comportamento e a conduta moral de cada pessoa
no conjunto do social.
A IMPORTÂNCIA DA HUMANIZAÇÃO NO PROCESSO DE
FORMAÇÃO PRESBITERAL
EDENILSON APARECIDO DAS NEVES, ÂNGELO FORNARI

É de suma importância que a formação presbiteral seja revestida de humanização. Ela precisa estar presente na vida e no testemunho do ser formador. A equipe de
formação por sua vez precisa ter a consciência que está trabalhando na integridade de
um ser que é uma pessoa. Sim, o candidato a formação presbiteral é um ser humano que
carrega consigo uma história, é um ser que erra, que tem defeitos, que não é perfeito mas
que carrega em si o anseio e a vontade que a cada dia ser melhor, de alcançar a perfeição.
Esse processo de busca de si mesmo é o que chamamos de maturidade. Ninguém está
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suficientemente pronto, o processo de maturidade dura toda a vida. A cada dia temos algo
novo para aprender. Essa busca de si permite ao candidato que ele tenha consciência e
assuma o protagonismo de sua formação presbiteral, sem deixar de ser orientado pela
equipe de formação que o acompanha.
IGREJAS CATÓLICA E LUTERANA: DA SEPARAÇÃO AO DIÁLOGO
BRUNO FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA, FERNANDO RODRIGUES FRANCISCO

Após 500 anos da separação, católicos e luteranos procuram sustentar um diálogo respeitoso e fraterno, no qual ambas as doutrinas são respeitadas, e a busca pela
reintegração da unidade se manifesta de forma visível
CRISTO: O CAMINHO DE FRATERNIDADE?
RAFAEL ANTONIO PAIXÃO SOARES, REGINALDO MARCOLINO

O presente trabalho tem por objetivo indicar um caminho para a construção da
fraternidade entre os homens. Partindo da perspectiva da Antropologia teológica que considera o homem em três dimensões a saber: sua condição de criatura; sua filiação que é
revelada no Filho de Deus; e o pecado, busca-se encontrar em Jesus Cristo esse caminho, pois Ele ao mesmo tempo que revelou Deus ao homem, revelou o homem ao próprio
homem. Dessa maneira, a partir da vida e da prática de Cristo, busca-se um caminho para
que o homem realize esse seu anseio por fraternidade. O exemplo de Jesus indica a misericórdia, a compaixão, o perdão, o amor fraterno e a justiça cheia de misericórdia como
prática a ser seguida por seus discípulos, para que esse sonho seja realidade. Assim, este
trabalho procurará na Antropologia Teológica e em seu dado fundamental que é a revelação de homem feita por Cristo uma proposta de construção para o mundo mais fraterno.
A CONDIÇÃO EXISTENCIAL HUMANA: A EXPERIÊNCIA DE JÓ,
PARADOXO DA FÉ EM DEUS
FERNANDO CRIALEZ MASTELARI, ROMEU LEITE IZIDÓRIO

O presente trabalho descortina um breve olhar analítico sobre o descrédito da
religião na sociedade atual, bem como apresenta o esforço da teologia em transmitir as
faces do verdadeiro Deus. O livro de Jó, com propriedade, expressa assuntos dos mais
variados e paradoxais, sobretudo aqueles concernentes à condição existencial humana
ante o declínio natural da vida. A religiosidade vigente daquele tempo põe em xeque as
verdadeiras convicções de um homem, Jó, que ininterruptamente perde praticamente tudo
que possuía, se vê atormentado por males físicos e metafísicos que botam em risco sua
própria sorte. Seus (pseudo) amigos, por outro lado, veementes defensores da teologia da
retribuição, queriam lhe consolar e prestar condolências, mas lhe asseguraram a imagem
transmitida pela religião de um Deus cruel e punitivo, impassível às dores e provações
humanas. Essa concepção teológica em vigência partia da convicção de que não havia
sofrimento sem culpabilidade. Todavia, os amigos de Jó, a fim de justificarem Deus, atribuíram as infelicidades deste justo à punição de alguma culpa intrinsecamente oculta, escondida. Não obstante, Jó resiste em aceitar a concepção deles a respeito de Deus, pois,
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em vez de procurar uma explicação racional para o sofrimento, ele prefere aprofundar-se
silenciosamente no mistério da fé do Deus da vida. Assim, em meio às adversidades, a
esperança no auxílio de Deus sustentava Jó nas fortes experiências de sofrimento e lhe
instigou a assumir sua condição, sem perder sua integridade perante a onipotência do
Criador. Portanto, Jó recorre a Deus, apesar de sua vulnerabilidade, e debate com intensidade requerendo uma explicação pelos males que o afligiam, aspirando justiça, pois não
fez nada que precisasse ser castigado por sofrimentos e enfermidades, haja vista que era
um homem íntegro, reto em seu agir, que temia a Deus e rigorosamente se afastava do
mal. O sofrimento imerecido de Jó é justificado por sua fé num Deus que atua na história
e reconhece o clamor do justo, mesmo que este seja oriundo das profundezas do abismo
da dor e da miséria humanas.
POESIA E TEOLOGIA COMO EXPERIÊNCIA DO TRANCENDENTE E MANIFESTAÇÃO
DO HOMEM INTERIOR: EM BUSCA DE UMA INTERDISCIPLINARIDADE
CLEBER WANDERLEI ERNESTO, FRANCISCO ARCANJO SILVA

Neste artigo iremos abordar a teologia e a poesia buscando um diálogo entre
elas. Estabeleceremos a vida interior, ignorada pelo homem moderno, como parte de sua
estrutura humana, pois é desta vida simbólica que nasce a poesia e a teologia. Enquanto
o objeto próprio da Teologia é Deus, o da poesia é Deus e tudo mais. A poesia é um dos
modos da teologia rezar. Deus mesmo é quem dá o sentido poético da vida humana. Tanto
a teologia quanto a poesia despertam o homem para uma realidade que maior do que ele,
ajudam o homem a redescobrir-se como um ser dotado de uma vida interior, chamado a
algo maior do que ele mesmo. Este homem interior quer investigar e tentar compreender
quem é, ou o que é este algo maior do que ele, e pode fazê-lo: teólica ou poeticamente.
A arma comum utilizada por ambas é o verbo transcende, que para teologia encarnou-se
numa pessoa: Jesus. Tanto a poesia quanto a teologia buscam responder aquilo que está
mais latente no humano: o que é a vida? o sofrimento? a morte?
O INÍCIO DA VIDA HUMANA A LUZ DO MAGISTÉRIO ECLESIÁSTICO E A QUESTÃO
DO ABORTO
THIAGO CARLOS DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO LOPES RICCI

Ao que tange ao início da vida humana segundo o Magistério Eclesiástico recorremos aqui a Encíclica Evangelium Vitæ e a outros documentos e Constituições eclesiásticas. Ademais, buscaremos as palavras da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição, para
expor e explicar a dignidade e o início da vida humana, e seu caráter inviolável. Portanto
se explanará a Luz da Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério Eclesiástico a dignidade da vida humana, e a questão do aborto tendo em vista essa dignidade
que é inviolável no ser humano, além de adentrar aos direitos humanos. Logo, com estas
bases propostas se explanará que o dever eclesial é dar testemunho moral. E o dever do
Estado e seus ofícios é servir o bem comum, o qual sempre está enraizado na verdade
moral natural, isto é, no reto agir. Um entendimento apropriado da separação da Igreja e o
Estado não implica cindir a fé no seu sentido estrito do termo na vida política.
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