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APRESENTAÇÃO

A PESQUISA CIENTÍFICA 
A SERVIÇO DA SOCIEDADE

8º Congresso de Pesquisa Científica: Empreendedorismo, 
Tecnologia, Inovação e Ética

 
 A evolução exponencial da tecnologia está provocando profundas mudan-
ças nas atividades humanas que geram impactos sociais e econômicos, delineando 
uma nova sociedade mundial. Na perspectiva das universidades brasileiras, a educa-
ção e a pesquisa científica têm um papel essencial no impedimento da obsolescência 
da formação profissional e do conhecimento nas organizações.
 A Transformação Digital na Educação Superior proporciona novas formas de 
viver uma experiência educativa na universidade. Entre as principais características 
dessa experiência educativa, destacam-se a flexibilidade dos processos educativos, a 
pesquisa aplicada, a rapidez na geração e consumo da informação, a aprendizagem 
autônoma e a cultura maker.
 As novas tendências tecnológicas na educação tendem a revolucionar o mo-
delo de pesquisa, ensino e aprendizagem, em que os estudantes assumem um papel 
cada vez mais ativo e interativo.
 No mercado de trabalho, a inevitável e, cada vez mais, acelerada evolução 
exponencial da tecnologia substituirá todas funções que puderem ser automatizadas. 
A rapidez e a profundidade desta mudança trarão mais impacto que as demais on-
das tecnológicas anteriores, como a Revolução Industrial por exemplo, tendo muitas 
chances de suprimir empregos mais rapidamente do que criá-los.
 Em um estudo de 2018 da The Economist Intelligence Unit, cobrindo 35 paí-
ses que representam 88% do PIB mundial, verificando as competências dos estudan-
tes de 15 a 24 anos para as demandas do mercado de trabalho em transformação, o 
Brasil aparece na 22a posição. Segundo o estudo, as competências necessárias para 
que os estudantes se tornem competitivos no futuro mercado de trabalho, são ca-
pacidades analíticas e criativas, conhecimento digital e técnico, consciência social e 
global, além de empreendedorismo, atuação interdisciplinar e liderança.
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 Neste cenário, as novas funções exigem o desenvolvimento de habilidades 
diferentes e requerem mais conhecimento e raciocínio cognitivo, assim como deman-
dam criatividade, inovação e um perfil investigativo. O desafio das instituições de 
ensino é estarem preparadas para capacitar as pessoas neste novo contexto.
 O Centro Universitário Eurípides de Marília - UNIVEM atuando como agente 
protagonista e transformador no cenário regional, tem inovado em seus processos 
educacionais, adotando o empreendedorismo, a inovação e a tecnologia no desen-
volvimento de competências associadas à formação profissional. A utilização de 
ambientes únicos de empreendedorismo e inovação, como o Centro de Inovação 
Tecnológica de Marília - CITec-Marília, o Centro Incubador de Empresas de Marília - 
CIEM e o InnovaSpace Coworking, garantem um locus prático de ações iniciadas nas 
atividades de pesquisa, ensino e extensão e diferencia o UNIVEM de qualquer outra 
instituição da região.
 Num cenário de extrema incerteza em relação ao futuro das profissões e das 
organizações, as instituições de ensino superior devem se dedicar para proporcionar 
aos alunos uma formação que os capacite a inovar e empreender em contextos instá-
veis, encontrando uma posição clara e positiva diante das possibilidades e conflitos 
que se apresentarão na nossa sociedade. 
 Com este posicionamento na formação acadêmica e profissional, a institui-
ção adota o protagonismo na gestão e utilização de ambientes de inovação, empreen-
dedorismo e tecnologia para apoiar o desenvolvimento de competências requeridas 
neste cenário como vantagem competitiva no mercado de educação do país.
 Assim, o 8º Congresso de Pesquisa Científica do UNIVEM, em parceria com 
a Faculdade João Paulo II, FAJOPA, a Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA e a 
Faculdade de Tecnologia de Garça, traz como tema Empreendedorismo, Tecnologia, 
Inovação e Ética, propondo debates e reflexões sobre os conceitos relativos à temáti-
ca em questão, em que as noções de empreendedorismo, tecnologia, inovação e ética 
se tornaram imperativas na constituição do fazer humano na contemporaneidade e 
podem se tornar objeto de um questionamento crítico.

Luiz Carlos de Macedo Soares
Reitor do Univem

Foi Promotor de Justiça Estadual no Estado de São Paulo
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UMA EMPRESA CHAMADA FANTASTIQUE GÂTEAU
BRUNA RAFAELA DOS SANTOS CANDIDO, SAMUEL COELHO LULA, ANTONIO CESAR DALL EVEDOVE

DA PENA AO PIXEL: AS ESTRATÉGIAS DA PROPAGANDA RELIGIOSA
ANA CLARA BREVI DE MOURA, ROBERTA FERREIRA BRONDANI
 
A RELEVÂNCIA DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA O INGRESSO DA COMUNIDADE INTERNACIONAL NA ONU
LARISSA ALVES CUNHA BARRIENTO, BEATRIZ DE ALCÂNTARA RAMOS, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

PROCESSOS DE APRENDIZAGEM E SOCIALIZAÇÃO: A AVALIAÇÃO 
DA EFICIÊNCIA DOS MÉTODOS UTILIZADOS PELO SICREDI SOB A ÓTICA DOS FUNCIONÁRIOS
EDUARDO FERNANDO MARTINS DE FREITAS, LUANA MAIA WOIDA

OTIMIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE VENDAS DAS EMPRESAS NO RAMO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO 
ATRAVÉS DE UM SOFTWARE CRM
CRISTIAN APARECIDO OLIVEIRA BRAGA, REGINA FERREIRA DA ROCHA

MARKETING DIGITAL: PREMISSAS PARA “IMPLEMENTAÇÃO” DE UMA LOJA ONLINE RENTÁVEL
JOSÉ RENATO BELLARMINO REDONDO, FLÁVIA LIMA SAGGIORO, BENEDITO GOFFREDO
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MARKETING ESTRATÉGICO UTILIZADO COMO DIFERENCIAL PARA NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS: ESTUDO 
DE CASO EM UMA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA CIDADE DE MARÍLIA (SP)
KELVIN DE LIMA SHIMITE, ANTÔNIO CÉSAR DALL’EVEDOVE

A CONTABILIDADE DE CUSTOS COMO FERRAMENTA DE DECISÃO E CONTROLE
FLAVIA TEREZINHA BORELLA PRIETO, LUIS FERNANDO MANFRIM

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: INVESTIGAÇÃO DA ESTRUTURA ADOTADA POR UMA MICROEMPRESA FAMILIAR DO 
SEGMENTO ALIMENTÍCIO NA CIDADE DE MARÍLIA/SP
BEATRIZ ALESSANDRA DA SILVA ALEXANDRE, PROF. DRA. ANDRÉIA DE ABREU SIQUEIRA

DESENVOLVIMENTO DE UM SITE PARA A PARÓQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA, BAIRRO AVENCAS – MARÍLIA, SP
ROSANA GARCIA, LARISSA PAVARINI DA LUZ

A IMPORTÂNCIA DA MATRIZ SWOT PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
LUCAS BORTOLETTO BIZARRO, BENEDITO GOFFREDO

BIG BANG: UMA HIPÓTESE CIENTÍFICA E TEOLÓGICA PARA A EXPLICAÇÃO DO INÍCIO UNIVERSO
FLÁVIO OLIVEIRA DE FREITAS, AMÉLIA

COACHING & MENTORING EM CARGOS DE LIDERANÇA
THIAGO POLTRONIERI SILVESTRE, MARCELO DA COSTA SILVA, IAGO BORGATO DE SOUZA, BENEDITO GOFFREDO

A ANALOGIA DA CALCULADORA COM A MOTIVAÇÃO
MIRELA DE OLIVEIRA RODRIGUES, CÉLIA DE OLIVEIRA SANTANA

DEFICIENTE AUDITIVO, DA INFÂNCIA À IDADE ADULTA: O DESAFIO DE SE VIVER EM SOCIEDADE
GEOVANA SOARES DE LIMA, SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES
 
A MOTIVAÇÃO COMO FERRAMENTA DE GESTÃO: UM ESTUDO DE CASO SOBRE O COMPORTAMENTO HUMANO NA 
ORGANIZAÇÃO
LILIANE APARECIDA CAMILO MORGADO, REGINA FERREIRA DA ROCHA
 
SISTEMA TRIBUTÁRIO: PLANEJAMENTO DE ENCARGOS FISCAIS SOBRE MICROEMPRESA DO RAMO DE SEGURANÇA 
ELETRÔNICA NA CIDADE DE GARÇA-SP
LUIS FELIPE DOS SANTOS DA SILVA, SÉRGIO NOUGUÉS WARGAFTIG
 
VALORIZAÇÃO DO CAPITAL INTELECTUAL: O INVESTIMENTO NO BEM-ESTAR PESSOAL NO MUNDO CORPORATIVO
BRUNA DE OLIVEIRA BERNARDINO, BRUNA DE OLIVEIRA SOUZA, LUÍS HENRIQUE DOS SANTOS FEDOCHENCO ALVES, 
MARINA JOÃO BERNARDES DE OLIVEIRA

A INSERÇÃO DAS MULHERES NEGRAS NO PROCESSO PRODUTIVO: ESTUDO DAS DIFICULDADES ENFRENTADAS 
NOS CARGOS DE LIDERANÇA NA REGIÃO DE MARÍLIA-SP
BEATRIZ DE OLIVEIRA BENEDITO, CLAUDIA MARIA BERNAVA AGUILLAR
 
ESTUDO DE CASO SOBRE OS MODELOS DE LIDERANÇA: IMPACTO DO ESTILO DE LIDERANÇA NA PATRULHA JUVE-
NIL DE GARÇA
NATÁLIA GABRIELE FERREIRA, LUANA MAIA WOIDA, LUANA MAIA WOIDA

INSERÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO: UM ESTUDO DE CASO NO SENAC-MARÍLIA
MARISA DE OLIVEIRA LIMPO, ISIS FERREIRA

GESTÃO DA INFORMAÇÃO: UMA ABORDAGEM A EVOLUÇÃO DA INFORMAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS
JOSÉ RICARDO FEITOSA DA SILVA, LUÍS FERNANDO MANFRIM

ANÁLISE DA LOGÍSTICA REVERSA NAS INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS DE MARÍLIA - SP: CONCEITOS, LEGISLAÇÃO E 
PERCEPÇÃO DOS CLIENTES
EDER ZINETTI PEDROSO, LUIS FERNANDO MANFRIM

EMPREENDEDORISMO POR NECESSIDADE
JOÃO PAULO PEREIRA GOMES, JOSÉ AUGUSTO HILLMANN
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A GESTÃO DE VENDAS NAS ORGANIZAÇÕES
JADER WASHINGTON BALDESSIN, CELIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

OS INSTRUMENTOS E ESTRATÉGIAS COMUNICACIONAIS ENTRE O GRUPO GESTOR E EQUIPE ESCOLAR: ESTUDO 
DE CASO EM UMA ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL DA CIDADE DE MARÍLIA/SP
MAÍSA LUZIA PARUSSOLO DE FARIA, PROF. MA. MARIA CRISTINA RODRIGUES

COMO CONTRATAR PROFISSIONAIS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES ORGANIZACIONAIS
BRUNO SEABRA BARBOZA, KEVIN TERUEL, CÉLIA SANTANA

A INDÚSTRIA BRASILEIRA X INDÚSTRIA 4.0
RICARDO YUKITOSHI NAKAMURA, CÉLIA DE OLIVEIRA DE SANTANA
 
COMPARATIVO ENTRE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO VOLTADOS À LOGÍSTICA
LEONARDO ZANELLATTI, ÉRIC CARLOS TOBIAS MORGADO, PEDRO HENRIQUE ALVES RODELA, JORGE LUIZ 
BARBOSA MACIEL JUNIOR
 
PÚBLICO VERSUS PRIVADO: UMA ANÁLISE DOS FATORES QUE MOTIVAM E DESMOTIVAM FUNCIONÁRIOS DE EM-
PRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS DE MARÍLIA
TALITTA PEREIRA DE MELLO, BIANCA FERREIRA DE MIRANDA, ROBERTA FERREIRA BRONDANI

ANÁLISE DAS POLÍTICAS DE FOMENTO PARA O CRESCIMENTO DA ECONOMIA DA REGIÃO DE MARÍLIA/SP
CAROLINE DOS SANTOS MUNHOZ, VÂNIA ÉRICA HERRERA
 
A GESTÃO DE CONFLITOS COMO RECURSO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ORGANIZACIONAL
ISABELA CRISTINA SANTOS, SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

OS BENEFÍCIOS DA FELICIDADE E COMO ALCANÇA-LÁ SOB A LUZ DA LITERATURA
VITOR AUGUSTO MARVULLE, SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

MARKETING SENSORIAL NAS EMPRESAS ALIMENTÍCIAS: UTILIZANDO AS SENSAÇÕES PRIMITIVAS A FAVOR 
DA VENDA
DAVI DA SILVA CORDEIRO, ANA CAROLINA TRENTIN FERREIRA, ALEXANDRE TAN VITOR, SILVANA FESTA SABES
 
IMPORTÂNCIA DO USO DO MÉTODO DA ARBITRAGEM EMPRESARIAL, PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS IMPOR-
TADORAS E EXPORTADORAS
GIOVANNA DO NASCIMENTO DE SOUZA, LETÍCIA MARTINS DE OLIVEIRA, TAYNARA PEREIRA DOS SANTOS ARRUDA, 
SILVANA FESTA

GESTÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL A PARTIR DE APLICATIVO BASEADO EM DASHBOARD: PROJETO SOLAR-SIMA
MARCOS PAULO GUIMARÃES GUERRA, EDIO ROBERTO MANFIO

ESTILOS DE LÍDER: ESTUDO DE CASO EM UMA CONSTRUTORA CIVIL
BRUNA RAFAELA DOS SANTOS CANDIDO, PROF. MA. MARIA ALDA BARBOSA CABREIRA

DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO EDUCATIVO PARA AUXÍLIO NA COMUNICAÇÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊN-
CIA COGNITIVA E PARALISIA CEREBRAL
LUIS ALEXANDRE DE OLIVEIRA, EVERTON SIMÕES DA MOTTA, CARLOS EDUARDO DA TRINDADE RIBEIRO
 
SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TESTES EM EQUIPAMENTOS PARA EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES
VINICIUS SOUZA, LARISSA PAVARINI DA LUZ

O MERCHANDISING E SUA INFLUÊNCIA NO COMPORTAMENTO E NA DECISÃO DE COMPRA DO CONSUMIDOR
HELOÍSA DE OLIVEIRA ANDRADE E SOUZA, ROBERTA FERREIRA BRONDANI

INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO: VISANDO A EXPORTAÇÃO NA AMÉRICA LATINA
TAINÁ MARIANI DA SILVA, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

ESTUDO SOBRE A EXPECTATIVA DAS ORGANIZAÇÕES QUANTO AO PERFIL PROFISSIONAL NA ÁREA DE TI NO 
MUNICÍPIO DE GARÇA
ANDREA CARMEZINI MALANGE, ANDRÉIA DE ABREU SIQUEIRA
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A IMPORTÂNCIA DOS VÍNCULOS PARA A ORGANIZAÇÃO
MARISA MIAN NUNES, EDIO ROBERTO MANFIO
 
PROJETO EXTRACURRICULAR: REEDUCAÇÃO ALIMENTAR COM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS
ANA CAROLINA COSTA BARRUECO TANUS, MARIA APARECIDA PASSARONI

EFICÁCIA DAS AUDITORIAS INTERNAS E EXTERNAS NA GOVERNANÇA CORPORATIVA COM ÊNFASE EM GESTÃO 
FAMILIAR
BIANCA LUZINAURA ROCHA DE OLIVEIRA, ELIÉSIO O. DA SILVA, FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, SILVANA FESTA
 
ASSÉDIO MORAL: ESTUDO DE CASO DOS FATORES QUE LEVAM AO ASSÉDIO MORAL
ISABELLA DUMONT GRAVATIM CAPARROZ, DEISE DEOLINDO SILVA
 
ESTRATÉGIAS DE MARKETING EM UMA BIBLIOTECA: ESTUDO DE CASO NA BIBLIOTECA DA ETEC MONSENHOR 
ANTÔNIO MAGLIANO
ISABELA CARMEZINI PAVAN, EDIO ROBERTO MANFIO
 
O HOME OFFICE E A CULTURA BRASILEIRA: IMPLICAÇÕES DESTA FORMA DE TRABALHO NO PAÍS
RENATA YUMI KAYAMA, TALITA NOETZOLD CANTARIN, NATÁLIA NOGUEIRA DA CRUZ, ROBERTA FERREIRA BRONDANI
 
FATORES QUE INFLUENCIAM NA DECISÃO DE COMPRA NO SEGMENTO DE PNEUS
THIAGO LEITE OLIVEIRA, DEISE DEOLINDO SILVA

QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO: IMPACTO DO ASPECTO FÍSICO E INFLUÊNCIA DE FATORES SOCIAIS, RELIGIOSOS E 
PSICOLÓGICOS
CAROLINE VIEIRA DA SILVA PEREIRA, NATHÁLIA NUNES DE OLIVEIRA, SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES
 
A MULHER EM CARGOS DE DIREÇÃO EM INDÚSTRIAS DA REGIÃO DE MARÍLIA/SP – SUAS LUTAS E RECEITAS DE 
SUCESSO
TATIANA YUKIKO GOHARA MATSUDA, VÂNIA ÉRICA HERRERA

SERVIÇOS DE EXPORTAÇÃO DO CORREIOS NO AUXÍLIO A EMPREENDEDORES
BÁRBARA NUNES OLIVEIRA TÉDDE, BIANCA RODRIGUES DA SILVA, ISABELA DE M. RODRIGUES, LUCIANA CRISTINA LEITE

FERRAMENTA PARA A DETECÇÃO DE VELOCIDADE UTILIZANDO OPENCV
FABIO, LARISSA PAVARINI

A IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO DE CASO NA ETEC ANTONIO DEVISATE
CAMILA PEREIRA DE JESUS, ELIAS GABRIEL S. DE PINHO, GABRIELA DOS SANTOS DE LIMA, LUCIANA CRISTINA LEITE
 
O CRESCIMENTO DA TENDÊNCIA DESPLUGADA NA ATUALIDADE
BEATRIZ MAGINADOR ESPADOTO, SONIA MARIA BERTONCINI, THAUANE DE OLIVEIRA GALHARDO, SILVANA FESTA

EMPOWERMENT COMO FERRAMENTA PARA O ENDOMARKETING
MARIA EDUARDA DE SOUZA BERTOLINI, NICOLE NUNES DE PAULA, SILVANA FESTA

MÍDIAS SOCIAIS: A NOVA VITRINE
ALEXANDRE HENRIQUE EUGÊNIO, FELIPE MARCATO DE SOUZA, GABRIEL IZIDIO SOARES FRANZO DE OLIVEIRA, 
MARINA JOÃO BERNARDES DE OLIVEIRA

MARKETING PESSOAL COMO ESTRATÉGIA PARA CONSEGUIR O PRIMEIRO EMPREGO
FERNANDA VIEIRA AIRES, GIOVANNA FERREIRA DE LIMA, LARISSA KUMI MIYASHIRO NAKAMURA, MARINA JOÃO 
BERNARDES DE OLIVEIRA

INTOLERANTES E ALÉRGICOS, UMA NOVA OPORTUNIDADE PARA O MERCADO ALIMENTÍCIO
TAYNÁ FERNANDA DE OLIVEIRA, ADRIAN MARTINEZ SANTOS, CÉSAR ROMUALDO BARBOSA, LUCIANA CRISTINA LEITE

INFLUÊNCIAS POSITIVAS DO NEUROMARKENTIG PARA AS CRIANÇAS NO MUNDO DA ESTÉTICA
EMILY TAÍSE DOS SANTOS CANALI, GEOVANA CORREA SIMIÃO, NICOLE BEATRIZ COELHO DE ARAUJO, LUCIANA 
CRISTINA LEITE
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GESTÃO DA QUALIDADE: ESTUDO DE CASO DOS PROCESSOS DE QUALIDADE DE UMA EMPRESA PROVEDORA DE 
INTERNET
AMANDA CARVALHO BAENA, ANDRÉIA DE ABREU SIQUEIRA

A FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE FINAL POR MEIO DA APLICAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE PROPAGANDA
RAISSA DEL RIO DA COSTA, DEISE DEOLINDO SILVA
 
TRIBUTAÇÃO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
EVANDRO DINIZ DOS SANTOS, SAMUEL DA SILVA SANCHES, FRANCINE SOUZA DA CRUZ, SILVANA FESTA

CONTABILIDADE GERENCIAL: ERP E SEU DESTAQUE EM AUTOMATIZAR PROCESSOS CONTÁBEIS
FRANCINE SOUZA DA CRUZ, SAMUEL DA SILVA SANCHES, EVANDRO DINIZ DOS SANTOS, ROGERIO CANACIRO

A CONTABILIDADE PÚBLICA E O IMPACTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
SAMUEL DA SILVA SANCHES, FRANCINE SOUZA DA CRUZ, EVANDRO DINIZ DOS SANTOS, MARLENE DE FÁTIMA CAM-
POS SOUZA

A IMPORTÂNCIA DA LIDERANÇA NO DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE
NATHALIA CERONI FELIPE, GABRIEL FELIPE DA SILVA, CELIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO NOS DIAS ATUAIS
POLLYANA EVELYN LUCAS MASUOKA, VITORIA KAWAKAMI, SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

A CONTRIBUIÇÃO DA ÁREA DE ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS (OSM) PARA A MELHORIA ORGANIZACIONAL
TAMARA ARIÁDNI DA SILVA, LETÍCIA GEREMIAS DA SILVA, RUANA A. DOS SANTOS, ANDRÉIA DE ABREU SIQUEIRA
 
OS ELEMENTOS DA CULTURA ORGANIZACIONAL QUE INFLUENCIAM NO DEEMPENHO DOS FUNCIONÁRIOS
TAMARA ARIÁDNI DA SILVA, LUANA MAIA WOIDA

LIDERANÇA: ESTILOS DE LIDERANÇA E OS IMPACTOS JUNTO AOS COLABORADORES
FERNANDA GAMEIRO MARTINS, EDIO ROBERTO MANFIO

SOCIALIZAÇÃO ORGANIZACIONAL: PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS MÉTODOS DENTRO DAS EMPRESAS
ALINE FRANCISCO DE OLIVEIRA, EDIO ROBERTO MANFIO
 
COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL: ESTUDO SOBRE A INTERFACE DA TECNOLOGIA DAS MÍDIAS SOCIAIS COMO 
CANAL DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO-ALVO E INTERNO
TAYNÁ DE MACEDO DOS SANTOS, ÉDIO ROBERTO MANFIO
 
GERANDO DESCONTOS ATRAVÉS DO LUCRO ESTIMADO
LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA, LEONARDO TAIETE COELHO, JORGE LUIZ BARBOSA MACIEL JUNIOR

PESQUISA DE MERCADO: CONCEITOS E CONTRIBUIÇÕES
THALITA DE SOUSA BALDASSARINI, ROBERTA FERREIRA BRONDANI

ANÁLISE DE INSOLVÊNCIA PELO MODELO DE KANITZ: UMA ANÁLISE CRÍTICA AO MODELO
ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS, THIAGO TAKESHI HIRATA, RAFAEL G. MICHELETTI, LUÍS FERNANDO MANFRIM

A CULTURA ORGANIZACIONAL E O PAPEL DOS GESTORES DE RECURSOS HUMANOS
LARISSA APARECIDA OLIVEIRA DA CRUZ, CÉLIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

ANÁLISE COMPARATIVA DE SOLVÊNCIA: MÉTODO DE KANITZ VERSUS UM MÉTODO ALTERNATIVO AO DE KANITZ - MAK
LAYS GABRIELLA DE LIMA GAUDENCIO DA SILVA, ENRIQUE LUIS SHIKATA DA SILVA SANTOS, NATALIA CAROLINA DA 
SILVA, LUIS FERNANDO MANFRIN
  
A IMPORTANCIA DA INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA PERFORMANCE DO ADMINISTRADOR
JANDERSON EDUARDO SOARES SALLES, CELIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

APLICANDO A FILOSOFIA LEAN SEIS SIGMA EM UM PROCESSO DE FABRICAÇÃO ARTESANAL
RAFAEL GOMES DA LUZ, THAINÁ MICHELIN CARDOSO DA SILVA, MAYARA FERNANDA FERREIRA DA SILVA, RICARDO 
JOSÉ SABATINE
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MODELOS DE GESTÃO E OS IMPACTOS GERADOS NA CULTURA ORGANIZACIONAL
RICARDO SILVÉRIO DE SOUZA, ROBERTA FERREIRA BRONDANI

UM ESTUDO SOBRE O ASSÉDIO MORAL E SEUS EFEITOS NOS FLUXOS DE INFORMAÇÃO PARA O SETOR PRODUTIVO
PAULA APARECIDA GONÇALVES, LUANA MAIA WOIDA

VALUATON E SUAS IMPLICAÇÕES NA TOMADA DE DECISÃO DE UMA STARTUP: O CASO PEDFARMA
TAUANE FERNANDA DE OLIVEIRA, FRANCIELE MAGALHÃES, ANA BEATRIZ JULIO BARBOSA, LUIS FERNANDO MANFRIM

JOGO DA DENGUE: SOFTWARE EDUCATIVO SOBRE O COMBATE À DENGUE
VINICIUS CARMEZINI MALANGE, RENATA APARECIDA DE CARVALHO PASCHOAL

SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL NO SÉCULO XXI
RARIELLY FERNANDA DA CRUZ JANUÁRIO, NATALIA M. FERREIRA DA SILVA, VITÓRIA S. LOOSLI, JOSÉ MICHEL MONASSA

FORNO DE FUNDIÇÃO COM TROCADOR DE CALOR
VICTOR ALEXANDRE DODÔ DA SILVA, FELIPE GARCIA, JOSÉ ARNALDO DUARTE
 
DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO EXTERIOR DA COMERCIAL ALVORADA INDUSTRIAL: UMA PERSPECTIVA DE 
ORDEM TEÓRICO-PRÁTICA
VIVIAN CARNEIRO NUNES, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA
 
MARKETING E COMUNICAÇÃO: O ALCANCE DO PÚBLICO-ALVO ENTRE EMPRESAS DO RAMO DE PET SHOP DA 
CIDADE DE GARÇA
ROBERTA CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA, EDIO ROBERTO MANFIO

A MOTIVAÇÃO DO TRABALHO VOLUNTÁRIO NO TERCEIRO SETOR: SOLIDARIEDADE COMO MOEDA DE TROCA
SIWA MARA LIMA DOS SANTOS FELISBERTO, ROBERTA FERREIRA BRONDANI

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
NATHALIA CERONI FELIPE, CELIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

FECHAMENTO PRECOCE: COMO EVITAR ESSE FENÔMENO
FÁBIO CRUZ FERREIRA, ROBERTA FERREIRA BRONDANI

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL COM O MEIO AMBIENTE
FLÁVIA LETÍCIA DO CARMO, CÉLIA DE OLIVEIRA DE SANTANA
 
JOGOS COMO COMPLEMENTO INTERDISCIPLINAR EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICA
ANTONIO CESAR DALL EVEDOVE, JOSE DE SOUZA RODRIGUES

A COMUNICAÇÃO DIGITAL COMO POSSIBILIDADES DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
NATÁLIA REIS MANFRIN, SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES
 
A IMPORTÂNCIA DO COACHING PARA O RECURSOS HUMANOS
MARCIO JOSÉ BUENO, CELIA SANTANA

ARQUIVISTA EMPREENDEDOR: UMA ANÁLISE DAS EMPRESAS TERCEIRIZADAS NA GESTÃO DE DOCUMENTOS
RAFAELA MELO RESENDE RESENDE, MARCIA CRISTINA DE CARVALHO PAZIN VITORIANO
 
ROBÔ DE COLETA DE DADOS PARA SISTEMA SOLAR-SIMA
FELIPE BRITO FERNANDES, MARCOS PAULO GUIMARÃES GUERRA, EDIO ROBERTO MANFIO

LIDERANÇA
PAULO SÉRGIO DOS SANTOS VERNASCHI, ANTÔNIO CESAR DALL´VEDOVE
 
A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA EM RELAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA EQUIPE
ALINE SILVA LOPES, CAROLINA CREMONINI CAMILO, SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

PRIVACIDADE DIGITAL: UMA ANÁLISE FRENTE À ATUAL LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS
GEICELENE BATISTA DA SILVA, FABIO PIOLA NAVARRO
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A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS AO ERÁRIO ORIUNDOS DE BENEFÍCIOS CONCE-
DIDOS PELO INSS POR ERRO ADMINISTRATIVO
ERICK JACOBINO, MARÍLIA VERÔNICA MIGUEL
 
OS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA E SUAS PRINCIPAIS MUDANÇAS
CAMILA GARCIA MANSO PEREZ, MARILIA VERONICA MIGUEL
 
BICICLETA PARA DEFICIENTES VISUAIS
GABRIEL DOS SANTOS MANUSO, FELIPE DOS ANJOS PINTO, ADALBERTO SANCHES MUNARO
 
PROPOSTA DO DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMENTO DE PEDIDOS
LAIS KEIKO MIZOTE, REGINA FERREIRA DA ROCHA

CONTRIBUIÇÕES DO MARKETING NA GESTÃO DE UMA CRISE
ESTER FERREIRA DE CARVALHO, ROBERTA FERREIRA BRONDANI

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

SISTEMA WEB INTEREVENTOS
DIEGO DOS SANTOS JERONIMO, MAURICIO DUARTE

O DOMÍNIO DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: DA APOSIÇÃO DE BOAS PRÁTICAS À RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
NO PRECEITO DE DADOS ABERTOS
WAGNER RIBEIRO DE JESUS, ISAQUE KATAHIRA

PORNOGRAFIA DE VINGANÇA OU “REVENGE PORN” E SUA PRÁTICA NA INTERNET AGORA É CRIME
WILLIAM CARLOS CRUZ

EDUCAFLÁVIO: PORTAL DE CRIAÇÃO DE VIDEOAULAS
FLÁVIO LUIS DE ANDRADE, ISAQUE KATAHIRA
 
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS PARA CRIAÇÃO DE SITES
DAVID VINICIUS DE LIMA BELENTANE, NELSON JULIO DE OLIVEIRA MIRANDA

CHATBOTS E QUESTION ANSWERING: RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO COM O USO DE PROCESSAMENTO 
DE LINGUAGEM NATURAL
LUCAS BARBOZA FORMIGON JUNIOR, CAIO SARAIVA CONEGLIAN

PROPOSTA DE UMA APLICAÇÃO PWA COM FOCO NA APRENDIZAGEM DE DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE 
PROJETOS
JOÃO VITOR FELIPE RIBEIRO, ISAKE KATAHIRA
 
DESENVOLVIMENTO DE WEB PAGINA PARA GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA INTERNA
DANIEL RODRIUGUES SCUTARI, MAURICIO DUARTE

TECNOLOGIA ASSISTIVA: APLICATIVO MOBILE QUE AUXILIA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 
NA MELHORIA DA INTERAÇÃO SOCIAL
NADIA HELENA DOS SANTOS, RENATA AP. DE CARVALHO PASCHOAL

GESTÃO PATRIMONIAL COM RFID
PEDRO MURILO DE LIMA, DANILO DOLCI

APLICATIVO PARA E PROMOÇÃO DE SAÚDE ESCOLAR
UESLEY RODRIGUES DOS SANTOS, CRISTÓVAM EMÍLIO HERCULIANI

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DE FESTAS E EVENTOS
PEDRO VICTOR VALÉRIO TINETTI, NELSON JULIO DE OLIVEIRA MIRANDA

A BIOMETRIA DIGITAL PARA O AUMENTO DA SEGURANÇA
ENÉAS TAVARES DO NASCIMENTO, ADRIANO SUNÃO NAKAMURA
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SISTEMA WEB: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO DE DADOS DAS ESCOLAS PRIVADAS DE 
CURSOS PROFISSIONALIZANTES
ISMAYK DOS SANTOS MARQUES, CRISTOVAM HERCULIANI

APLICATIVO DE BUSCA DE HORÁRIO ESCOLAR PARA EMPRESA DE ÔNIBUS CIRCULAR DA CIDADE DE GARÇA
MIRIAM LEPRI CORREA, LUIZ CARLOS QUERINO FILHO

APLICATIVO PARA CADASTRO DE PRODUTOS COM PHP, MYSQL E BOOTSTRAP
GIANCARLO SENA SILVA FORNACCHARI, ADRIANO NAKAMURA
 
NIVELAMENTO PARA DISCREPÂNCIA ENTRE DADOS OBTIDOS EM LDRS POR MEIO DE ALGORITMO BASEADO EM 
MATEMÁTICA
ALEXANDRE MARTINS TUCUNDUVA FILHO, EDIO ROBERTO MANFIO, RENATA UENO SALES

ALGUNS ASPECTOS DA LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
WILLIAM CARLOS CRUZ
 
ANALISADOR DE CANAL E FREQUÊNCIA NA REDE WIRELESS
LAERCIO MATHEUS OLSEN, DANILO DOLCI

SISTEMA COLABORADOR PARA A APRENDIZAGEM MUSICAL
MÁRCIA MARIA DANIELE DE PAIVA MADRUGA BARROS, DANILO DOLCI

APLICATIVO PARA AUXÍLIO A PACIENTES COM TRANSTORNO PSICOLÓGICOS
IDENANDO TOVANI MARZOLA, NELSON JULIO DE OLIVEIRA MIRANDA

WEBSITE PARA PREFEITURA: DESENVOLVIMENTO DE UM WEBSITE PARA ENVIAR FOTOS OU VÍDEOS DE PROBLE-
MAS DA CIDADE DE LUIZIÂNIA/SP
GABRIEL CURSI ROSSANI BERTAGLIA, CRISTÓVAM EMÍLIO HERCULIANI
 
TECNOLOGIAS EM NUVEM: ESTUDO DAS TECNOLOGIAS FOG E EDGE COMO AUXILIO À NUVEM
GUSTAVO KIMINAMI HIROSE, ADRIANO SUNAO NAKAMURA

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS COM FOCO EM FESTIVAIS DE CULTURA ALTERNATIVA
THIAGO TAMURA, RENATA APARECIDA DE CARVALHO PASCHOAL

A TECNOLOGIA/GAMES NO AUXÍLIO NA INCLUSÃO DIGITAL DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
GUSTAVO JOÃO PEREIRA MACHADO, BRUNO FERREIRA LOPES, ARON VINÍCIUS CUSTÓDIO CAMOSSI, CARLOS 
EDUARDO DA TRINDADE RIBEIRO

ENSINAMENTO DO ROBÔ SOLAR POR MEIO DO APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO
LUCAS GALDINO DE CARVALHO PEREIRA, EDIO ROBERTO MANFIO, MARCOS PAULO GUIMARÃES GUERRA

STREET TRADING
DANIEL ANTONIO ROQUE, LARISSA PAVARINI DA LUZ
 
DESENVOLVIMENTO DE E-COMMERCE LOJA RM GRÁFICA
RAQUEL FERREIRA, LARISSA PAVARINI DA LUZ
 
SISTEMA DE CONTROLE AOS SERVIÇOS DE UMA MARMORARIA
JOÃO VICTOR PAIOLI DE OLIVEIRA, NELSON JULIO DE OLIVEIRA MIRANDA

SISTEMA PARA CONTROLE DE ESTOQUE
RODRIGO GARCIA CARDOSO, LARISSA PAVARINI DA LUZ
 
PROPOSTA DO DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMENTO DE PEDIDOS
LAÍS KEIKO MIZOTE, REGINA FERREIRA DA ROCHA

PROPOSTA DE SISTEMA ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) PARA GESTÃO DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS
RAFAEL ANANIAS DA SILVA, ADRIANO SUNAO NAKAMURA
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SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL PARA AUTÔNOMOS
GLAUCIO FORNI QUEIROZ, LUIZ CARLOS QUERINO

JOGO EDUCACIONAL NA WEB “ARVORITO”
DENER DOS SANTOS LICERRO, LARISSA PAVARINI DA LUZ

HELP DESK: A ARTE DA COMUNICAÇÃO FÁCIL E EFICIENTE
LUCAS COSMO DA SILVA, CLAUDIA MARIA BERNAVA AGUILLAR

APLICAÇÃO WEB PARA SUPERVISÃO DO PROJETO SOLAR-SIMA
GEISON MANCUZO, EDIO ROBERTO MANFIO, MARCOS VINICIUS BUENO DE MORAIS, DANILO DOLCI

SISTEMA WEB PARA SUPERVISÃO DE DISPOSITIVOS IOT
GEISON MANCUZO, DANILO DOLCI

AVALIAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS
GABRIEL LINO GARCIA, JOÃO BAPTISTA CARDIA NETO

ENSINAR E AMPLIAR NOVOS TERMOS E FIGURAS DE LINGUAGENS JUNTO AO ROBÔ SOLAR ATRAVÉS DE APRENDI-
ZADO NÃO SUPERVISIONADO
VINICIUS FIGUEIREDO YAUNNER DOS SANTOS, EDIO ROBERTO MANFIO, MARCOS PAULO GUIMARÃES GUERRA

PROPOSTA DE UM APLICAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM UMA PEQUENA EMPRESA DE AUTO-SOCORRO
ANDERSON RICARDO MANZATO, NELSON JULIO DE OLIVEIRA MIRANDA

E-COMMERCE (COMÉRCIO ELETRÔNICO)
ITALO FELIPE PEREIRA GRACIANO, ANTONIO CESAR DALL’EVEDOVE

AEROSYSTEM: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB PARA CONTROLE DE UM AEROCLUBE
MURILO SALEMME MAREGA, LUIZ CARLOS QUERINO

SISTEMA DE GESTÃO DE ALOJAMENTOS DE DISCENTES DA ESCOLA TÉCNICA DEPUTADO PAULO ORNELLAS 
CARVALHO DE BARROS
GUILHERME JOSÉ PESSATO, LUIZ CARLOS QUERINO FILHO

DESENVOLVIMENTO DE UM GAME NO ANDROID PARA MINERAÇÃO DE BITCOIN
ALEX SANDRO FIGUEIREDO, PROF. MA. LARISSA PAVARINI DA LUZ
 
INTERAÇÃO HUMANO COMPUTADOR NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA INTERNET
GEAN PAULO DOS SANTOS, GERALDO MOREIRA RODRIGUES JUNIOR, CARLOS EDUARDO DA TRINDADE RIBEIRO, 
ALESSANDRO APARECIDO ANTONIO
 
A GEOLOCALIZAÇÃO NO APOIO DA MOBILIDADE URBANA: CRIAÇÃO DE UMA PLATFORMA PARA PRESTADORES DE 
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
LORENA BIONDI MOREIRA, ALESSANDRO APARECIDO ANTONIO, ARNALDO MARTINS HIDALGO JUNIOR, CARLOS 
EDUARDO DA TRINDADE RIBEIRO

A WEB NO AUXILIO DOS ANIMAIS ABANDONADOS: DESENVOLVIMENTO DE UM SITE PARA APOIO DE ONGS
GIOVANNA GREGÓRIO GUIMARÃES, ISABELA SILVA DOS SANTOS, JOÃO RAFAEL TEIXEIRA SOARES, ALESSANDRO 
APARECIDO ANTONIO

A WEB NO AUXÍLIO PARA EAD: DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE IDIOMAS
JULIA AKIHA MATSUDA,VICTOR HUGO LIBONI ABRÃO, BÁRBARA MANGILI SIMÕES, CARLOS EDUARDO DA TRINDADE 
RIBEIRO

E – COMMERCE NO CENÁRIO GLOBAL E SEUS IMPACTOS SOBRE CADA INDIVÍDUO
MARIA FERNANDA JUSTI, GABRIELA A. CASTRO, MARCO ANTÔNIO MACHADO, CARLOS EDUARDO DA TRINDADE RIBEIRO

A INTERAÇÃO HUMANO COMPUTADOR EM FUNÇÃO DA ACESSIBILIDADE AO PÚBLICO DALTÔNICO
MARIA FERNANDA JUSTI, GABRIELA ALVES CASTRO, MARCO ANTÔNIO MACHADO, CARLOS EDUARDO DA TRINDADE 
RIBEIRO
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SOFTWARE DE ENTRETENIMENTO: DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA PARA INTERAGIR COM O USUÁRIO 
EM RELAÇÃO A JOGOS DE COMPUTADORES
EDUARDO APARECIDO ALVES SANTOS, MAURICIO DUARTE

TECNOLOGIA NA GESTÃO DE RECURSOS ESCOLARES: DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO PARA RESERVA DE 
LABORATÓRIOS
GEAN PAULO DOS SANTOS, GERALDO MOREIRA RODRIGUES JUNIOR, ALESSANDRO APARECIDO ANTONIO, CARLOS 
EDUARDO DA TRINDADE RIBEIRO

CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIDOR PARA COMUNICAÇÃO DO PROJETO SOLAR-SIMA
GIOVANE SANTOS SILVA, MARCOS VINICIUS BUENO DE MORAIS, EDIO ROBERTO MANFIO

ROBÔ DE MINERAÇÃO DE BUSCA LINGUÍSTICA PARA FENÔMENOS ATMOSFÉRICOS INTEGRADO A PROJETO SOLAR-SIMA
WELINGTON HOPKA, MARCOS VINICIUS BUENO DE MORAIS, EDIO ROBERTO MANFIO

SOLAR-SIMA MOBILE: APLICAÇÃO PARA MONITORAMENTO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DOTADO DE SENSORES 
METEOROLÓGICOS
JOÃO VITOR DUARTE MARIUCIO, MARCOS VINÍCIUS BUENO DE MORAIS, EDIO ROBERTO MANFIO

BUSCADOR DE VARIANTES LEXICAIS VOLTADAS A FENÔMENOS ATMOSFÉRICOS PARA PROJETO SOLAR-SIMA
CARLOS ALBERTO GAMEIRO FERNANDES, MARCOS PAULO GUIMARÃES GUERRA, EDIO ROBERTO MANFIO

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

A PERCEPÇÃO DOS FAMILIARES DOS PACIENTES INTERNADOS NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA
JÚLIA NETO NAKADAIRA, CASSIA REGINA RODRIGUES NUNES
 
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: O OLHAR DO ESTUDANTE DE ENFERMAGEM
JULIA MONTEIRO FERNANDES, CASSIA REGINA RODRIGUES NUNES

PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ACERCA DO CUIDADO PRESTADO AOS INDIVÍDUOS COM HIV/AIDS
LETICIA MARTINS MONTILHA, ISABELA DE CASTRO BUENO, ADRIANA DE PAULA CONGRO MICHELONE

CONSULTA DE ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA COMO FERRAMENTA PARA A EDUCAÇÃO EM SAÚDE
JOSIANE RAMOS GARCIA RODRIGUES, FERNANDA PAULA CERÂNTOLA SIQUEIRA, ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JR.

OS LIMITES IMPOSTOS PELO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) E O PROCESSO DE REABILITAÇÃO
ISABELA DE CASTRO BUENO, LETICIA MARTINS MONTILHA, SHIRLENE PAVELQUEIRES

BEM-ESTAR ESPIRITUAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM EM UM HOSPITAL MATERNO INFANTIL
ARIANE PIOVAN RIBEIRO, FERNANDA PAULA CERÂNTOLA SIQUEIRA

A PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE O CUIDADO DE POPULAÇÕES VULNERÁVEIS: LGBT
JONATHAN GREGÓRIO DE SOUZA, RENAN DOS SANTOS DE CARVALHO, LUZMARINA APARECIDA DORETTO BRACCIALLI
 
A ENFERMAGEM E SUA VISÃO NO CUIDADO À CRIANÇA VÍTIMA DE ABUSO SEXUAL
RENAN DOS SANTOS DE CARVALHO, JONATHAN GREGÓRIO DE SOUZA, LUZMARINA APARECIDA DORETTO BRACCIALLI
 
PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE A IMPORTÂNCIA DA HIGIENE ORAL NO PACIENTE HOSPITALIZADO
RODOLFO DE OLIVEIRA MEDEIROS, MÁRCIA RENATA RODRIGUES

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA: ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL ÁS CRIANÇAS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL NA 
DELEGACIA
BRUNA SCAQUETT, THAINÁ INOUE SILVA, TATIANE GOMES MONTES, VIVIANE BOACNIN YONEDA SPONCHIADO
 
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL DA FAMEMA: PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES
NATHALIA Y. TAKAOKA, STEPHANIE SUSAN A. CAMPOS, ELLEN VIVIANE DO N. AMORIS, CRISTINA P. CARDOSO
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SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDADO NA ATENÇÃO BÁSICA: FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO
ANA CAROLINA DOS S DA SILVA, MARA QUAGLIO CHIRELLI

IDOSOS ALCOOLISTAS E SUAS FAMÍLIAS: ENTRE APOIO, CRISES, SOFRIMENTOS E ROMPIMENTOS
BEATRIZ MAYUMI GONSALES SUGIURA, DANIELA GARCIA DAMACENO, MARIA JOSÉ SANCHES MARIN

HIV/AIDS NA TERCEIRA IDADE: UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
LETÍCIA FARTO DE ROSSI, MARÍLIA SIMON SGAMBATTI

NECESSIDADES COLETIVAS DE SAÚDE: ESF NOVO HORIZONTE
SOPHIA SOKOLOWSKA KLUPPEL WANKE ACRAS, MARÍLIA SIMON SGAMBATII

BANCO DE DADOS

ESTUDOS COMPARATIVOS ENTRE BANCOS DE DADOS RELACIONAIS E NOSQL PARA BIG DATA
GUSTAVO NOBREGA, EMERSON ALBERTO MARCONATO

 
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

PRÉ-PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ENTIDADES NO CONTEXTO DE 
ANÁLISES CRIMINAIS
LUCAS LUAN SILVA, LEONARDO CASTRO BOTEGA

MACHINE LEARNING EM CONSCIÊNCIA SITUACIONAL
DANILO FERREIRA MELO, LEONARDO CASTRO BOTEGA
 
ANÁLISE DE SENTIMENTOS APLICADO A TWEETS REFERENTES ÀS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2018
GABRIEL TOSHIO MIYAKE SANTOS, MAURICIO DUARTE
 
SIMPASS
VITOR GARCIA CASTILHO, VITOR SEIJI YONEKUBO, RICARDO JOSÉ SABATINE

MINERAÇÃO DE DADOS ABERTOS PARA A ANÁLISE CRIMINAL E AQUISIÇÃO DE CONSCIÊNCIA SITUACIONAL
JULIA KIMURA SILVA, LEONARDO CASTRO BOTEGA

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA NA PLATAFORMA ANDROID DE GEOLOCALIZAÇÃO
MANASSÉS DOS SANTOS RAFAEL, LUIZ CARLOS QUERINO FILHO
 
GERAÇÃO E COMPARAÇÃO DE VOCABULÁRIOS PARA O ALGORITMO ORB-SLAM
CAUE VIEIRA GUEDES, RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

DETECÇÃO DE EVENTOS LUMINOSOS TRANSIENTES (TLES) COM A UTILIZAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA
ERICK COSTA OLIVEIRA, RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

DETECÇÃO DE METEOROS EM IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA
FELIPE STEFANI CORREIA DOS SANTOS, RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

DESENVOLVIMENTO DE UMA INTERFACE DE USUÁRIO PARA AJUDAR NO COMBATE DO INCÊNDIO FLORESTAL
RENATO GONÇALVES RODRIGUES, ALLAN CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA

MOBILE PAYMENT: ESTUDO DE CASO
MIGUEL SANTINI ESBORINI, RICARDO JOSÉ SABATINE

BIG DATA E MACHINE LEARNING NO GERENCIAMENTO E ANÁLISE DE DADOS ACADÊMICOS
RAUL GONÇALVES DIAS, FABIO PIOLA NAVARRO

OBTENÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS JURÍDICOS COM O USO DE TECNOLOGIAS DA WEB SEMÂNTI-
CA E MACHINE LEARNING
MÔNICA GREGÓRIO COLOMERA, CAIO SARAIVA CONEGLIAN
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SOFTWARE EXTRATOR E ANALISADOR DE INFORMAÇÕES DOS ACÓRDÃOS DO STF
MARCELLO CESAR ALVES DE SOUZA QUEIROZ, FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA

DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA DE ANÁLISE DE DADOS PARA COMPREENSÃO DE RELAÇÕES ENTRE POLI-
MORFISMOS ENCONTRADOS NO GENOMA HUMANO
THAÍS CAROLINE DE SOUZA BARONE, ALLAN CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA

ANÁLISE DE DADOS CRIMINAIS ABERTOS DE CASOS DE ROUBO NA LINGUAGEM PYTHON COM O COMPARATIVO 
DAS BIBLIOTECAS NUMPY E PANDAS
HENRIQUE DEL MASSO GOES RODRIGUES, LEONARDO CASTRO BOTEGA

COMPARAÇÃO DE ALGORÍTIMOS DETECTORES E EXTRATORES DE CARACTERÍSTICAS
GUSTAVO RODRIGO BARBOSA, DR.RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

BUSCADOR SEMÂNTICO UTILIZANDO INTELIGENCIA ARTIFICAL E OTOLOGIAS PARA A BASE DE ACÓRDÃOS DO STF
MATHEUS SANTI DOS SANTOS, FÁBIO DACENCIO PEREIRA

ALGORITMO PARALELO PARA O REDIMENSIONAMENTO DE IMAGENS
LUCAS CALAMITA SILVESTRE, MAURICIO DUARTE

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES PARA COMPUTAÇÃO APLICADA AO SETOR INDUSTRIAL COM PLATAFORMA DE 
PROTOTIPAÇÃO ARDUINO
BRUNO ANTHONY SHIMURA, FABIO PIOLA NAVARRO
 
PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE ANOMALIAS EM REDES DE SENSORES IOT
RICARDO YUKIO SAITO INAFUKO, ELVIS FUSCO

PLATAFORMA SEMÂNTICA DO ECOSSISTEMA PAULISTA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
LEONARDO FIAMENGUE OSAWA, ELVIS FUSCO

QUESTION ANSWERING NO DOMÍNIO DE INOVAÇÃO: O DESENVOLVIMENTO DE CHATBOT PARA RECUPERAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO
VINICIUS MAPELLI ANTUNES, CAIO SARAIVA CONEGLIAN

APLICATIVO PARA AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS ALÉRGICAS
RAFAEL ANSELMO CAVALIERI, MAURÍCIO DUARTE

IMPLEMENTAÇÃO DE BLOCKCHAIN UTILIZANDO HYPERLEDGER
VICTOR TURRA FLORÊNCIO, RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

SIGA – SEMÁFORO INTELIGENTE AUTÔNOMO
MARCOS VINICIUS SOUZA PINHEIRO, RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

PUBLICIDADE DIRECIONADA COM ANÁLISE DE VÍDEO UTILIZANDO ORB
PEDRO LUÍS VENTRONI PEREIRA, RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

CONTROLE DE SERVOS MOTORES UTILIZANDO SENSOR MYOWARE
LEONARDO BENINI CRUZ, RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

NODEMCU APLICADO PARA O MONITORAMENTO DE ESTUFAS INTELIGENTES
JOÃO PEDRO PEREIRA LOURENÇÃO, DR. FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA

APLICANDO TÉCNICAS DE USABILIDADE EM UM FERRAMENTAL DE ANÁLISE DE DADOS DO GENOMA HUMANO
JÉSSICA VICENTINI, ALLAN CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA

DOS FUNDAMENTOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA E SUA APLICAÇÃO EM SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO
NATHÁLIA ADRIELE DE LIMA, ELVIS FUSCO

DESIGN DE INTERFACE DE USUÁRIO PARA FERRAMENTA DE ANÁLISE DE DADOS DO GENOMA HUMANO
VICTOR HUGO DIAS SOARES, ÁLLAN CÉSAR MOREIRA DE OLIVEIRA
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DETECÇÃO DE PESSOAS EM IMAGENS E CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA E GÊNERO, ATRAVÉS DO MÉTODO DE 
APRENDIZADO DE MÁQUINA SVM
DANILO ALVES DOS SANTOS, RODOLFO BARROS CHIARAMONTE
 
MODELO DE ARQUITETURA DE REDES NEURAIS CONVOLUCIONAIS PARA RE-IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA
PRISCILA YOSHIE DUARTE, RODOLFO BARROS CHIARAMONTE
 
PLAYER DE VÍDEO CRIPTOGRÁFICO: UMA SOLUÇÃO PARA A PRIVACIDADE E CONFIDENCIALIDADE DE INFORMA-
ÇÕES NO FORMATO DE VÍDEO
WAGNER DA SILVA FERNANDES, FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA
 
TECNOLOGIAS MÉDICAS
ALLAN MORISHIGUE BASSIGA DA CRUZ, ALLAN CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA

LANÇADOR DE SENSORES METEOROLÓGICOS CONTROLADO POR VOZ PARA VANTS
GUSTAVO HENRIQUE C. RANCI, ANA PAULA Z. BARRETO, MARCOS VINICIUS B. DE MORAIS, EDIO ROBERTO MANFIO

PROJETO E ESPECIFICAÇÃO DE UM VANT UTILIZANDO SOFTWARE LIVRE E COMPONENTES DE BAIXO CUSTO
LUIZ CARLOS QUERINO FILHO
 
USO DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA CATALOGAÇÃO DE GENOMA
WILLIAM PIRES DE CASTRO, ALLAN CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA

IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO FNTT EM FPGA
GABRIEL NASCIMENTO SILVA, FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA

PROPOSTA DE ARQUITETURA E IMPLEMENTAÇÃO DE UM MINERADOR DE BITCOIN EM FPGA
JULIANA NASCIMENTO SILVA, FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DA EMPRESA AMBEV S.A
SABRINA BRANDÃO DE LIMA, BRUNA RANGEL DA SILVA, LUIS FERNANDO MANFRIM

MÉTODOS DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL – ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM EMPRESAS CONTROLADAS
LETICIA ARAÚJO GIANINI BONANI, SILVANA FESTA
 
ANÁLISE FINANCEIRA SOB RESULTADOS DE LIQUIDEZ CORRENTE E SOLVÊNCIA GERAL DA EMPRESA GOL LINHAS 
AÉREAS INTELIGENTES
DAIANE DOS ANJOS PEREIRA IZARIAS, CRISLAINE FERREIRA DA SILVA, LUÍS FERNANDO MANFRIM

AUDITORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOS REGIMES DE TRIBUTAÇÃO
MAÍSA CORREA RODRIGUES, ADRIELE DE OLIVEIRA PANSANI, JESSIKA DA SILVA ROCHA, LUIS OTAVIO SIMOES
 
IMPOSTO SOBRE GRANDES FORTUNAS
GABRIELA FRANCO LAGAR, ALINE V. DA CONCEIÇÃO, ISADORA O. DOS SANTOS, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO COMO INSTRUMENTO DE ELISÃO FISCAL
JAQUELINE ALESSANDRA DOS SANTOS RAMIRES, LUCAS COUTINHO

ESTUDO DE CASO: AMBEV S.A. ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA UTILIZANDO ÍNDICES DE ROTATIVIDADE
VANESSA AP. PEREIRA, VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS, PALOMA CAROLINE SOBRAL, LUIS FERNANDO MANFRIM

CRIPTOMOEDAS: ANÁLISE SOBRE OS ASPECTOS REGULATÓRIOS E DE FISCALIZAÇÃO
ELIEZER DO NASCIMENTO JÚNIOR, HEITOR GONÇALVES COLOMBO, LUCAS COUTINHO

LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA AMBEV S.A NO PERIODO DE 2013 A 2017: ANÁLISE MARGEM 
OPERACIONAL E LIQUIDEZ CORRENTE
JONATHAN DE OLIVEIRA ROCHA, ELAINE CRISTINA L. PAVARINI, JOSE RAFAEL BRAGANTE, LUIS FERNANDO MANFRIM
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SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E A SONEGAÇÃO FISCAL
GABRIELA MEDINA SESTITO, KATHLEEN CAROLAINE DE SOUZA RAIMUNDO, DANIELA RAMOS MARINHO

LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
JAQUELINE ALESSANDRA DOS SANTOS RAMIRES, LAISLA THAIS DA SILVA, TAIANE FERRAZ FERNANDES, LUÍS FER-
NANDO MANFRIM

AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
BRUNO LEMOS GREGUI, JOSE RAFAEL BRAGANTE, MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA

A GESTÃO DA NECESSIDADE DO CAPITAL DE GIRO COMO FERRAMENTA PARA PREVENÇÃO DE INSOLVÊNCIA NAS 
ORGANIZAÇÕES
CARLA FERNANDES DE AGOSTINHO, HELENA CAROLINE DOS SANTOS MOREIRA, LUÍS FERNANDO MANFRIM

AUDITORIA INTERNA E SUA IMPORTÂNCIA PARA GESTÃO EMPRESARIAL
FERNANDO REIS PIO, LUCAS ALVES SALCEDO, MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO COMO FERRAMENTA DE CONTROLE PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
FELIPE DOS SANTOS GUEDES, SILVANA FESTA

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS NO ESTADO DE SÃO PAULO, SOBRE O TRANSPORTE
JOÃO RENATO DE AMORIM, VINICIUS RANGEL TEIXEIRA, CARLOS DIEGO VENANCIO LOPES, SILVANA FESTA SABES

AVALIAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA: EMPRESA FEMSA
EVERTON SILVA DOS ANJOS, ETIENE DE SOUZA ARAUJO, EVANDRO DINIZ DOS SANTOS, LUIS FERNANDO MANFRIM

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)
TAIANE FERRAZ FERNANDES, LUCAS COUTINHO

GESTÃO EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E MATRIZ DE SWOT
ISABELA DE SOUZA GOMES, JUNIOR MATOS DA SILVA, SILVANA FESTA

CONTABILIDADE: UM ESTUDO SOB A PERSPECTIVA DO PROFISSIONAL CONTÁBIL NO AMBIENTE EMPRESARIAL
NATHÁLIA LEMES DUTRA ALONSO, LUCAS COUTINHO

ESTUDO DE CASO: AMBEV, UMA ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE E COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO
ANA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS, BRUNO LEMOS GREGUI, WILLIAM MORO GARCIA, LUIS FERNANDO MANFRIM

DVA COMO FERRAMENTA DE ANÁLISE E DISTRIBUIÇÃO DE RIQUEZA NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL
JOSE RAFAEL BRAGANTE, LUCAS COUTINHO

CONTROLLER: UM ESTUDO DE MERCADO EM SOLUÇÕES DE CONTROLADORIA E SEU USO NA GESTÃO DOS PE-
QUENOS NEGÓCIOS
RAYSSA GONÇALVES COLOMBO, FRANCIS HENRIQUE DA SILVA, BRUNO V. EVANGELISTA, LUIS FERNANDO MANFRIM

COBRANÇA DE ICMS EM BENS DIGITAIS
MARIANA CRISTINA LUCAS, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

A IMPORTÂNCIA DOS INDICADORES FINANCEIROS PARA A TOMADA DE DECISÃO NAS ORGANIZAÇÕES
NATÁLIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA, LUIS FERNANDO MANFRIM

EVIDENCIAÇÃO DE ATIVOS E PASSVOS FISCAIS DIFERIDOS SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL
CRISLAINE DA SILVA SERRANO, RODRIGO DOS SANTOS, LUCAS COUTINHO

AVALIAÇÃO DE EMPRESA (VALUATION) POR FLUXO DE CAIXA DESCONTADO E MÚLTIPLOS DE EBITDA: UM ESTUDO 
DE CASO NA EMPRESA LOJAS RENNER SA
EVERTON SILVA DOS ANJOS, LUIS FERNANDO MANFRIM

PROJEÇÕES CONTÁBEIS E A ANÁLISE DE INSOLVÊNCIA: ESTUDO DE CASO NA EMPRESA AMERICANAS
EVERTON SILVA DOS ANJOS, WILLIAM MORO GARCIA, LUIS FERNANDO MANFRIM
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ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE TRIBUTAÇÃO DA EFFECTIVE TAX RATE NAS EMPRESAS DA BM&FBOVESPA
ANGELICA CRISTINA RAMOS NANIS, VIVIANE SOUZA SILVA OLIVEIRA, FERNANDA FONTANA REIS, LUCAS COUTINHO

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: UM ESTUDO SOB A PERSPECTIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2016 NO SETOR DE 
SERVIÇOS
VÍTOR AFONSO VIEIRA DA SILVA, LUCAS COUTINHO
 
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO: FERRAMENTA DE GESTÃO NA ENTIDADE RELIGIOSA
SABRINA BRANDÃO DE LIMA, BRUNA RANGEL DA SILVA, SILVA FESTA
 
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: APLICABILIDADE COMO INSTRUMENTO FINANCEIRO DE REDUÇÃO DOS CUSTOS 
ORGANIZACIONAIS
LAISLA THAÍS DA SILVA, LUCAS COUTINHO

APLICATIVO DE REGISTRO CONTÁBIL COM LEITURAS DE QR CODES: NOVO INSTRUMENTO DE TRANSPARÊNCIA 
PARA A COMUNICAÇÃO DAS ENTIDADES RELIGIOSAS
THAMYRIS NOVAES CUSTÓDIO, MARLENE DE FATIMA CAMPOS SOUZA

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E SUA APLICAÇÃO PARA AS ORGANIZAÇÕES
KARINE AGUIAR GONÇALVES, LUCAS COUTINHO

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL DA AMBEV DE 2014 A 2017
KARINE AGUIAR GONÇALVES, ANA CAROLINA ROMÃO NETO, ROBERTA MOREIRA, LUIS FERNANDO MANFRIM
  
MUDANÇAS NAS ALÍQUOTAS DO SIMPLES NACIONAL EM 2018 E OS IMPACTOS NA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
KARINE AGUIAR GONÇALVES, ANA CAROLINA ROMÃO NETO, ROBERTA MOREIRA, ROGERIO CANACIRO

O FUTURO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO BRASIL
MARCOS APARECIDO DE CAMPOS, SILVANA FESTA

A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO ICMS NO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCOS APARECIDO DE CAMPOS, SILVANA FESTA

O IMPACTO DOS TRIBUTOS DIANTE DOS INDICADORES FINANCEIROS DE UMA ORGANIZAÇÃO – CASE AMBEV
MARCOS APARECIDO DE CAMPOS, LUIS FERNANDO MANFRIM

A IMPORTÂNCIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO TERCEIRO SETOR PARA FOMENTO DAS INVESTIDAS
JAQUELINE ALESSANDRA DOS SANTOS RAMIRES, LAISLA THAÍS DA SILVA, SILVANA FESTA

OS IMPACTOS DA EFD-ICMS/IPI NOS ESCRITÓRIOS CONTÁBEIS NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA-SP
ANA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS, TAIANE FERRAZ FERNANDES, ROGÉRIO CANACIRO

IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO COMO FERRAMENTA DE ELISÃO FISCAL PARA CONTRIBUINTES 
NACIONAIS QUE PROMOVEM PRODUTOS E SERVIÇOS EM NUVEM NO BRASIL
VANESSA APARECIDA PEREIRA, VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS, SILVANA FESTA

ESTUDO DA INSOLVÊNCIA DE BANCOS COMERCIAIS POR MEIO DAS ANÁLISES DOS INDICADORES 
ECONÔMICOS-FINANCEIROS
ALESSANDRO GUSTAVO YUKIOYOSHITAKE, RANGEL GALO FEBRONIO ALVES, LUIS FERNANDO MANFRIM

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PARA PEQUENAS EMPRESAS DO RAMO DE ALIMENTAÇÃO: UM 
ESTUDO DE CASO APLICADO EM UM RESTAURANTE
JULIANE SANTORSULA DOURADO, JEOVANA DE FÁTIMA SANTORSULA DOURADO, TAINARA NASCIMENTO VILLAS 
BOAS, SARA BARBOSA GAZZOLA

MARCOS DE DESENVOLVIMENTO DA CONTABILIDADE AO LONGO DA HISTÓRIA NO BRASIL
EVANDRO HORIUTI SAKUMA, SOLANGE

GOVERNANÇA CORPORATIVA E EMPRESA FAMILIAR: ESTUDO DE CASO EM EMPRESA METALÚRGICA
LUCAS HENRIQUE DA SILVA ROBERTO, FILIPE AUGUSTO COELHO DA SILVA, SILVANA FESTA
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A INFLUÊNCIA DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NO SETOR AGRÍCOLA
ANA JÚLIA TETÍLIA PERUZZO, ANDERSON MARTARELI ARTHUR, BÁRBARA DA COSTA OLIVEIRA, SILVANA FESTA

A IMPORTÂNCIA DO FATOR “R” PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SERVIÇOS OPTANTES PELO SIMPLES 
NACIONAL
PALOMA CAROLINE SOBRAL, HIAGO LUIS MAGNO MONTEIRO, ROGERIO CANACIRO
 
COOPERATIVA DE CRÉDITO UMA FILOSOFIA INOVADORA DE MERCADO
DANIELLY FRANCINE FERREIRA DOS SANTOS, SILVANA FESTA

OPORTUNIDADE NO COMÉRCIO EXTERIOR PARA EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE
CRISLAINE FERREIRA DA SILVA, DAIANE DOS ANJOS PEREIRA IZARIAS, SILVANA FESTA
 
ISS SOBRE OS SERVIÇOS DE STREAMING: UMA ANÁLISE SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE JURÍDICA E TRIBUTÁRIA
ANA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS, LUCAS COUTINHO

MÉTODOS DE VALUATION: FLUXO DE CAIXA DESCONTADO E MULTIPLOS DE MERCADO APLICADOS NA EMPRESA 
AMBEV
WILLIAM MORO GARCIA, LUÍS FERNANDO MANFRIM

RECONHECIMENTO DE PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES SOB A PERSPECTIVA DA RESPONSABILIDADE 
SOCIAL CORPORATIVA: O CASO DA SAMARCO
PAULA AMORIM DOS SANTOS, LUCAS COUTINHO

DESIGN

UM OLHAR SOBRE A DEPRESSÃO
RAFAELADE SIQUEIRA ALENCAR, LEONARDO MIRANDA COELHO, GUILHERME COSTA, JOSE SALUSTIANO DOS SAN-
TOS, GIOVANNA BETINE
 
DESENVOLVIMENTO DE LIVRO INFANTIL ILUSTRADO SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA
LAIANE CRISTINA LOURENCINE, YARA NEGRÃO PEDRO, JOSE SALUSTIANO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA BRAN-
DAO BONADIO KEPPLER
 
DESENVOLVIMENTO DE UMA HQ AMBIENTADA EM UM FUTURO DISTÓPICO
MATHEUS DA SILVA GONÇALVES, JOSE SALUSTIANO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA BONADIO BRANDÃO KEPPLER
 
O USO DA ARTE COMO INSTRUMENTO TERAPÊUTICO
CAROLINA BALBINO PEREIRA, MARIA APARECIDA BRANDAO BONADIO KEPPLER

DESENVOLVIMENTO DE UM LIVRO INFANTIL ILUSTRADO E EM BRAILLE
ANNA BEATRIZ DE FREITAS BRUNETTI, JOSÉ SALUSTIANO DOS SANTOS

DESENVOLVIMENTO DE UM CURTA-METRAGEM COM TEMÁTICA LGBT
JANAINE LARIANE FERREIRA DA MATA SANTOS, JOSÉ SALUSTIANO DOS SANTOS

DESENVOLVIMENTO DE UM BRASÃO DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO DO UNIVEM
MILENA GALES TASCA, ELOÍSA CORREDORE CINTRA, LUCAS REBEQUE MACHADO, TIAGO HENRIQUE MOREIRA, 
MARIA APARECIDA BRANDÃO BONADIO KEPPLER

DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO PARA INTERMEDIAR DESIGNERS E CLIENTES
DANTON PIOVESAN NUNES, LUIS FELIPE ALVES DE SOUZA, JOSE SALUSTIANO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA 
BRANDAO BONADIO KEPPLER

DESENVOLVIMENTO DE UMA GRIFE DE CAMISETA STREETWEAR COM O TEMA MARÍLIA
SAMUEL COSTA DE LIMA, JOSE SALUSTIANO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA BRANDAO BONADIO KEPPLER

DESIGN DE INTERFACE: ARKADE, APLICATIVO MÓVEL DE REDE SOCIAL PARA PÚBLICO GAMER
CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR, CHRISTIAN VINICIUS SILVA RODRIGUES DE JESUS, JOSÉ SALUSTIANO DOS 
SANTOS
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DESENVOLVIMENTO DE UM LIVRO ILUSTRADO INFANTIL COM O TEMA MEDO
BRUNA DIAS FELIPUS, EMILY MAYORAL ANDRADE, JOSE SALUSTIANO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA BRANDAO 
BONADIO KEPPLER

LIVRO FOTOGRÁFICO SOBRE O EMPODERAMENTO FEMININO
ANDRESSA ANDRIOTTI MENEZES, ISABELA IMAFUKU MENIS, JENIFER MESQUITA SOUZA, JOSE SALUSTIANO DOS 
SANTOS

VISIBILIDADE LGBT DENTRO DAS REPRESENTAÇÕES EM HISTÓRIAS EM QUADRINHOS
GABRIEL GONÇALVES DOS SANTOS, GIOVANNA BETINE

PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO: GRAFITE X PICHAÇÃO
ALEX RODRIGUES DE MARCHI, ANA LUISA CARREIRA BATISTA, GIULIA FIGUEIREDO DE FREITAS, DANIELE AGOSTI-
NHO, GIOVANNA BETINE

MOBILIÁRIO URBANO SUSTENTÁVEL: PROJETO DE UMA LIXEIRA PÚBLICA A PARTIR DO REAPROVEITAMENTO DE 
MATERIAIS (PIBIC)
DANIELLE DELGADO DIAZ MEDINA, DR. IRAJÁ GOUVÊA

DESENVOLVIMENTO DE UM CURTA-METRAGEM METALINGUÍSTICO SOBRE A HISTÓRIA E TÉCNICAS DE ANIMAÇÃO
HENRIQUE RODRIGUES BOZZO, LEONARDO RYOSUKE HOBO, JOSE SALUSTIANO DOS SANTOS, GIOVANNA BETINE

ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA: UMA REVISTA EXEMPLAR QUE CONTA SUA HISTÓRIA
LEONARDO ARAUJO SCALADA, PEDRO HENRIQUE TACKEY, JOSE SALUSTIANO DOS SANTOS, GIOVANNA BETINE

JOGO DE CARTAS: CURIOSIDADES EM RELAÇÃO AOS ANIMAIS SELVAGENS
DANIEL DA SILVA DISNER, EDENILSON FERNANDO RAPHAEL DE OLIVEIRA, PAULO GUILHERME DE BRITO RODRIGUES, 
MARIA APARECIDA BRANDÃO BONADIO KEPPLER

DIREITO

GAMEFICAÇÃO E INOVAÇÕES DIDÁTICAS PARA O ENSINO SUPERIOR
MATHEUS AUGUSTO RIBEIRO, PAMELA MELO MARTIN, RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES

INFILTRAÇÃO POLICIAL EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
THAYNÁ REGINA MOREIRA DA SILVA, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

ALIENAÇÃO PARENTAL E ABUSO SEXUAL INFANTIL
LUANA JANUARIO ALONSO, TEÓFILO ARÊA LEÃO JÚNIOR

A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI SECA
GUILHERME, CÉSAR AUGUSTO LEONARDO

A REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOB A ÓTICA DO GOVERNO FEDERAL
ILDECLEIA DA SILVA SOUSA, MARCELO RODRIGUES DA SILVA

ABORTO DE FETOS COM MICROCEFALIA E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
PAULO ROGÉRIO DA SILVA, DANILO PIEROTE SILVA

DAS DIFICULDADES DA ADOÇÃO INTERNACIONAL E O TRÁFICO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS
JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

ESTUPRO DE VULNERÁVEL: CONFLITO ENTRE A JURISPRUDÊNCIA E O CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
LARYSSA MACEDO MOURA, MARIO FURLANETTO

ASPECTOS POLÊMICOS RELATIVOS À DELAÇÃO PREMIADA
LETICIA BENTEO GUEDES, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

A APLICAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA COMO FORMA DE ENFRENTAR O PRECONCEITO DE GÊNERO
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA, LAFAYETTE POZZOLI
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DO PRINCIPIO DA AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS COMO GARANTIDOR DA PRESERVAÇÃO DA CULTURA DOS 
POVOS: O CASO DA MUTILAÇÃO E ÓRGÃOS FEMININOS EM TRIBOS AFRICANAS
SORAIA MARTINS PEREIRA SANCHES, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NOS BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
AMANDA CAROLINE COVO PEREIRA, ALVARO TELLES JÚNIOR

O BRASIL E SEU PAPEL DE MEDIADOR DE CONFLITOS NO ÂMBITO DA ONU
DAIANY REIS GOMES, INGRID CRISTINA DOS SANTOS MATEUS, ISABELA FERNANDES FERREIRA, CLARISSA CHAGAS 
SANCHES MONASSA
 
DIGNIDADE DA MULHER: UM ESTUDO A PARTIR DA REALIDADE BRASILEIRA
JENIFER VITÓRIA AMÂNCIO DA SILVA, LAFAYETTE POZZOLI

A EFICÁCIA DAS NORMAS DE PREVENÇÃO DO TRÁFICO DE MULHERES E CRIANÇAS PARA EXPLORAÇÃO SEXUAL
JULIANA BORIM DO NASCIMENTO, MARIANA ORESTES TORQUATO PAREDES, VIVIANNE RIGOLDI

IMPACTO DA DELAÇÃO PREMIADA NO SISTEMA JUDICIÁRIO BRASILEIRO
DECIO BELINOTTI NETO, CESAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO
 
ADOÇÃO INTERNACIONAL E O TRÁFICO HUMANO: SEGURANÇA JURÍDICA DO PROCESSO
BÁRBARA VOLPI FERNANDES, ALINE STORER

NANOTECNOLOGIA E SEUS REFLEXOS NO DIREITO DO TRABALHO
LUANA PEREIRA LACERDA, RAFAELA RABELO DAUN, ANDRÉ LUCAS FONTANA, ÁLVARO TELLES JÚNIOR

A ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMO MEDIDA CÉLERE AO 
ACESSO A JUSTIÇA E À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
PEDRO HENRIQUE DIAS DE ARAÚJO, LUIS VIEIRA CARLOS JUNIOR

JUSTIÇA RESTAURATIVA
ISADORA GOMES DE ANDRADE, GILSON CÉSAR AUGUSTO DA SILVA

ASPECTOS JURÍDICOS SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL NA ALIENAÇÃO PARENTAL
NATHÁLIA GUTIERRES CICILIATO, ALINE STORER
 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS E SEUS REFLEXOS
EWERTON LUIS, ADRIANO OLIVEIRA MARTINS

O DISCURSO DO ÓDIO NA INTERNET CONTRA A POPULAÇÃO LGBT E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO
VINICIUS HENRIQUE E SILVA, TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR

DIREITO E LITERATURA: A TRANSDISCIPLINARIDADE COMO REGRESSO AO COMPLEXO
CRISTIANE DOS REIS CAMILLO, SANDRA REGINA VIEIRA DOS SANTOS

O MERCOSUL COMO INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONE SUL
VICTOR FERREIRA SIMÕES, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

ALIENAÇÃO PARENTAL
AILTON ROGÉRIO DA COSTA, CESAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO

AS NOVAS DIRETRIZES DA TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE E SEU IMPACTO NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO
CAROLINE MAYRA FREITAS DIVINO, DANILO PIEROTE SILVA

A NATUREZA HUMANA É A MAIOR AMEAÇA À SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
POLLIANA EMANUELLE DE SOUZA PAVLOSKI, VICTOR JOSÉ AMOROSO DE LIMA

A SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL DENTRO DA GUARDA COMPARTILHADA
MAYARA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES, ÁLVARO TELLES JUNIOR
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A RESPONSABILIDADE CIVIL EM CASO DE DANOS CAUSADOS PELO EMPREGO DE ALGORÍTIMOS DE INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL
JÚLIA REGINA DE SOUZA VARGAS, MARIO FURLANETO NETO

A TRIBUTAÇÃO NO TURISMO ESPACIAL
LUIS HENRIQUE FIGUEIRA, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

NOVOS MÉTODOS DE EDUCAÇÃO: AVANÇO OU RETROCESSO?
FILIPE SIMÃO CARDOSO, JÚLIA ARIANE CARNAÚBA PEREIRA, TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA JURÍDICA
MARIANA BALMANT DA SILVA, LAFAYETTE POZZOLI

CÓPIA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL: CONSEQUÊNCIAS E RESPONSABILIDADE
MATHEUS AUGUSTO SANTOS DE ANDRADE, TEÓFILO MARCELO DE ÁREA LEÃO JUNIOR

O ACIDENTE DE TRABALHO E O DANO SOCIAL ANTE A RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR
DAMARIS RAQUEL LOURENÇO, MARÍLIA VERÔNICA MIGUEL

PSICOPATIA: CONSTATAÇÃO, PRECEDENTES E “PUNIÇÃO”
JÚLIA ARIANE CARNAÚBA PEREIRA, FILIPE SIMÃO CARDOSO, TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR

A INTERVENÇÃO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO E SEUS REFLEXOS CONSTITUCIONAIS
YURI SAAD MESQUITA SERVA CORAINI, EDINILSON DONISETE MACHADO

O REFLEXO DA CULTURA DO ESTUPRO NA ATUAÇÃO DO DIREITO PENAL BRASILEIRO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA 
SEXUAL SOFRIDA PELAS MULHERES VÍTIMAS DE SEUS PARCEIROS NO ÂMBITO DOMÉSTICO
LAIZ MAZONI PRESTES, MARIO FURLANETO NETO

A APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 5S NO ÂMBITO PÚBLICO EFETIVANDO O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA
JOSÉ CARLOS DE CAMPOS SOBRINHO, LUIZ AMERICO PAGLIUSO JUNIOR, LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL NO MODELO DE DESENVOLVIMENTO DE AMARTYA SEN: 
UMA ANÁLISE JURISPRUDENCIAL SOBRE A PERÍCIA PRÉVIA
BRUNO BALDINOTI, EDINILSON DONISETE MACHADO

EVICÇÃO DO BEM ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA
ANDREY TOSIN DE OLIVEIRA, CESAR LEONARDO

A RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANDONO AFETIVO
BÁRBARA SUEMI FUGIMOTO MONTEIRO, ALINE STORER

SISTEMA PENITENCIÁRIO E OS DIREITOS HUMANOS
BARBARA RODRIGUES SARMENTO, VIVIANNE RIGOLDI

A LEI MARIA DA PENHA E SUA APLICABILIDADE
CAMILA NETO BATISTA, CARLOS RICARDO FRACASSO

A CRISE DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITOS E A PROPOSTA DA RAZÃO COMUNICATIVA: ANÁLISES SOBRE 
REPRESENTATIVIDADE E OS DISCURSOS JURÍDICOS
RAFAELA CARQUEIJEIRO MORO, OSWALDO GIACOIA JÚNIOR

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
PAULA DETRANO DE LIMA, LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

DIREITO PENAL DO INIMIGO: SUA EXPANSÃO E APLICAÇÃO PRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO E 
ESTRANGEIRO
LUCAS MARINS NISHIKITO, RICARDO FRACASSO

O INSTITUTO DA PRISÃO PREVENTIVA E O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS: UMA ANÁLISE SOB A ÉGIDE DO PRINCI-
PIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
MARIA CAROLINA RUBI PALMEZAN BEZERRA, EDINILSON DONISETE MACHADO
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O SELETIVISMO PENAL BRASILEIRO E SEUS IMPACTOS SOCIAIS
ANNA FLAVIA S. MARTINEZ, ANA CAROLINA MORATO SANT’ANNA, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA: ANÁLISE DA CONCEPÇÃO DE BENS DE CAPITAL 
ESSENCIAIS
ANA CLARA PRADO PARPINELI, ADRIANO OLIVEIRA MARTINS

ESTUDO PSICOSSOCIAL, PROVAS E DECISÃO JUDICIAL
ANA FLAVIA DE ANDRADE NOGUEIRA CASTILHO, RICARDO PINHA ALONSO

ALIENAÇÃO PARENTAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS
JESSICA GUINDAS RODRIGUES, ALINE STORER

A CRISE DA SEGURANÇA PÚBLICA PERSPECTIVAS E DESAFIOS
VINÍCIUS SILVA LUIZ, LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO COMO EFETIVAÇÃO DO DIREITO A EDUCAÇÃO
MATHEUS AUGUSTO RIBEIRO DE BRITO, RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES

O DIREITO INTERNACIONAL DA PRESERVAÇÃO DAS BALEIAS
MARIANE GODOY GUIZILIN, GILSON CESAR AUGUSTO DA SILVA

O CARÁTER VINCULANTE DO CONSELHO MUNICIPAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS INFANTOJUVENIS
NATHÁLIA FONTANA, LUCIANO RAMIRES

PROCEDIMENTOS DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
JOÃO VICTOR MENDES DOS SANTOS, BRENO MACHADO CANIZARES, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

EFETIVIDADE DA AUTOFALÊNCIA NO BRASIL
LUCAS REZENDE MATTOS, ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS

INOVAÇÃO DISRUPTIVA: MEDIAÇÃO DIGITAL COMO INSTRUMENTO PARA EFETIVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA 
BRASILEIRA
JÚLIO CÉSAR LOURENÇO DO CARMO, MÁRIO FURLANETO NETO
 
CRIMES DE COLARINHO BRANCO: LAVAGEM DE DINHEIRO POR INTERMÉDIO DOS PARAÍSOS FISCAIS
GABRIELA CRISTINA DA MATA GARCIA, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

NEUROCIÊNCIA E CRIMES SEXUAIS
LENISE JULIANE PEDROSO, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

A PRISÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS SOBRE O INDIVÍDUO
VITORIA MOREIRA DA SILVA, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVAO

A TRANSFORMAÇÃO DE UMA SOCIEDADE LIMITADA EM EIRELI
FERNANDA RIBEIRO BONFIM, ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS

IMPLANTAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL NA GRADE CURRICULAR DO ENSINO REGULAR COMO MEIO DE 
RECONSTRUÇÃO DA CIDADANIA
BRUNO PAROLISI SANTANA, VIVIANNE RIGOLDI

TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO A REALIDADE DOS MAIS POBRES
PAULA GRAZIELLE INÁCIO DE AZEVEDO, OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

DIREITO AUTORAL: PLÁGIO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
MATHEUS AUGUSTO SANTOS DE ANDRADE, TEÓFILO MARCELO DE ÁREA LEÃO JUNIOR

SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A OBRIGAÇÃO DAS PARTES PARA UM 
AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO
LUANA QUEIROZ DAL EVEDOVE, OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA
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ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS, LIBERDADE DE CRENÇA E A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA
JESSICA MASSAE HIRASE, JOSÉ RIBEIRO LEITE

A REGULAMENTAÇÃO DO BITCOIN NO BRASIL
GIANE FRANCINA ROSA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA COSTA, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

LEI DE CRIMES SEXUAIS: ANÁLISE DO CRIME DE ESTUPRO A LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
ANA LÚCIA DA SILVA MARQUES, GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA: A ALIENAÇÃO DO HOMEM EM RELAÇÃO A SI PRÓPRIO
MIRELLA DA SILVA MIELO, SANDRA REGINA VIEIRA DOS SANTOS

A RESPONSABILIDADE CIVIL DO INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS NAS COMPRAS ONLINE
WEINNER BRAGA PEREIRA, ÁLVARO TELLES JÚNIOR

A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA À LUZ DOS FUNDAMENTOS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
BRYAN RIBEIRO DA CRUZ, BEATRIZ ALVES DA SILVA CORDEIRO, DANIELA RAMOS MARINHO

O CYBERBULLYING E A ATUAÇÃO DO DIREITO BRASILEIRO
JOAO VITOR PENNA ARAUJO, MARIO FURLANETO NETO

POR TRÁS DA MODA: O TRABALHO ESCRAVO NAS INDÚSTRIAS TÊXTEIS
JULIA CAROLINA DOGANI, MARÍLIA VERÔNICA MIGUEL

DESIGUALDADE SALARIAL ENTRE SEXOS E SEU IMPACTO NA ECONOMIA
GUILHERME DA SILVA PEREIRA, CAIO MIOTO AIRES, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

A EFETIVAÇÃO DO DIREITO A EDUCAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMO FERRAMENTA DE MINIMIZAÇÃO 
DA CRIMINALIDADE INFANTIL
CAMILA POLASTRO DADALTO, TEÓFILO MARCELO DE AREA LEÃO JUNIOR

DEFICIÊNCIA DA TUTELA JURISDICIONAL PARA A PROTEÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE, FRENTE A VIOLAÇÕES 
PELO REGISTRO NÃO CONSENTIDO DE NUDEZ E RELAÇÕES SEXUAIS
RAFAEL PEREIRA NUNES DA SILVA, DANILO PIEROTE SILVA

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO: A PARTICIPAÇÃO E A RESPONSABILIDADE DO ESTADO 
E SOCIEDADE
JOELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA SASSAKI, SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

A DEFENSORIA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA
ALINE BUZETE GARDINAL, CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO

ALIENAÇÃO PARENTAL DENTRO DA DISSOLUÇÃO MATRIMONIAL
JANAÍNA DE OLIVEIRA CHIARELLI, LUIS VIEIRA CARLOS JUNIOR

RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDIO CIRURGIÃO PLÁSTICO
GUILHERME DE OLIVEIRA ALVES, LUIS VIEIRA CARLOS JUNIOR

ADPF 442 EM MEIO AO PODER LEGISLATIVO E PODER JUDICIÁRIO
RENATA SUDÁRIO ZANETTI, RICARDO PINHA ALONSO

ASSÉDIO MORAL CONTRA A MULHER NO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NO SETOR PÚBLICO E PRIVADO: A CULTURA 
MACHISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA E SEUS EFEITOS DANOSOS SOBRE A SAÚDE FÍSICA E EMOCIONAL DA MULHER
NYCOLE PEREIRA DE MENEZES, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

PENTE FINO: REVISÕES PERIÓDICAS EM BENEFÍCIOS DE INCAPACIDADE - NECESSIDADE X CONSTITUCIONALIDADE
JONATHAN HENRIQUE MAZUTTI GIMENEZ, MARCELO RODRIGUES DA SILVA

DA CONSTITUCIONALIDADE E LEGITIMIDADE DO INSS NAS AÇÕES REGRESSIVAS EM FACE DE EMPREGADOR 
CAUSADOR DE ACIDENTE DE TRABALHO
JOSÉ EDUARDO BIÉ DE LIMA, MARCELO RODRIGUES DA SILVA

267

267

268

268

269

269

270

270

271

271

272

272

273

273

274

274

275

275

276



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 31

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE PARA OS TRABALHADORES ATIVOS
CAROLINE OLIVEIRA CAUNETO, MARCELO RODRIGUES DA SILVA

A POLÍTICA DE RECONHECIMENTO E A EMANCIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
GIOVANA APARECIDA DE OLIVEIRA, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

O TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS PARA EXPLORAÇÃO SEXUAL
LUIZA LEITE CORSATO, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

ADOÇÃO INTERNACIONAL
ROSELI DE SOUZA DA SILVA, LUÍS VIEIRA CARLOS JÚNIOR

O TRÁFICO DE PESSOAS PARA FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL NO BRASIL
NAYARA LORENA COSTA VOLPE, VIVIANNE RIGOLDI

OS PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E SEU PAPEL NA EFETIVAÇÃO DO ACESSO À 
JUSTIÇA
LUCAS DAMACENO DE SIQUEIRA, LUIS VIEIRA CARLOS JUNIOR

A INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 8.429/92 AOS PREFEITOS EM FACE DO DECRETO LEI Nº 201/67
JOÃO PAULO PEREZ RAMOS, ALEXANDRE SORMANI

DIREITO ADMINISTRATIVO: USO E ABUSO DO PODER
VITOR IAGO ALMEIDA ANSANELI, ALEXANDRE SORMANI

O ENCARCERAMENTO EM MASSA À LUZ DA SELETIVIDADE PENAL E O FALSO SENTIMENTO DE SEGURANÇA
BRUNO CRISTIANO DE OLIVEIRA, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

A TERCEIRIZAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO
VERÔNICA CRISTINA DOMINGOS CIRINO, MARÍLIA VERÔNICA MIGUEL

CANIL CLANDESTINO
FERNANDA PERTINHES ROÇA, RICARDO PINHA ALONSO

A EFETIVIDADE DA GUARDA COMPARTILHADA PERANTE À GUARDA UNILATERAL
LUANA CALÓGERO ROSA DE ALBUQUERQUE, LUÍS VIEIRA CARLOS JÚNIOR

OS ASPECTOS TRIBUTÁRIOS DA COMPUTAÇÃO NA NUVEM
VERÔNICA CRISTINA DOMINGOS CIRINO, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

A IMPORTÂNCIA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA PRESERVAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA EM TEMPOS DE 
CRISE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
RITA DE CÁSSIA SANTANA MOREIRA, ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS

SANÇÕES PENAIS APLICADAS AO CRIMINOSO PSICOPATA
GABRIEL MOSCIATTI AROS, CARLOS RICARDO FRACASSO

RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANDONO AFETIVO
TATIANE APARECIDA FERREIRA CARVALHO, LUIS VIEIRA CARLOS JUNIOR

A COLABORAÇÃO PREMIADA COMO INSTRUMENTO DE REPRESSÃO CONTRA O CRIME ORGANIZADO
CAMILA GIMENEZ MUNHOZ SILVA, MARIO FURLANETO NETO

TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A EVOLUÇÃO HISTÓRICA E A EXISTÊNCIA DE PRECARIZAÇÃO
KENIA COVA TRIPOLONE, OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA, JOSÉ RIBEIRO LEITE

DESIGUALDADE DE GÊNERO, CULTURA E DIREITO: AS MULHERES E SUAS LUTAS PELA IGUALDADE
MARIANA FREITAS CORTEZ, DANILO PIEROTE DA SILVA

A RESPONSABILIDADE CIVIL PELO ABANDONO AFETIVO
ALINE NOGUEIRA DA SILVA, ALINE STORER
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PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E OS CRIMES FUNCIONAIS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FELIPE AUGUSTO FERREIRA, GILSON CÉSAR AUGUSTO DA SILVA

ABANDONO DE INCAPAZES COMO POSSIBILIDADE DE CRIME HEDIONDO: ANÁLISE DA TIPIFICAÇÃO E PERSPECTI-
VAS DE ORDEM SOCIOLÓGICA
CLARA PAREDES DOS SANTOS, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

A TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA NOS CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS
VINICIUS ELIEL DE ABREU SILVA, GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO BRASIL
EDUARDO LALLO BATISTON MENGATO, MARIO FURLANETTO

A REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID-11): UMA PATOLOGIZAÇÃO VELADA DAS 
IDENTIDADES DE GÊNERO COMO SUBSISTÊNCIA DO DISPOSITIVO DO “TRANSEXULISMO”?
IAGO GONÇALVES FERREIRA, DANILO PIEROTE DA SILVA

ALIENAÇÃO PARENTAL E AS CONSEQUÊNCIAS SOFRIDAS PELA CRIANÇA
AMANDA KAREN LIMA PORFIRIO, CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO

A ALIENAÇÃO PARENTAL NOS CASOS DE DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL
CAROLINA MARQUES DE LACERDA, CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO

O TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE NO CENÁRIO NACIONAL
LUIS CARLOS DE LIMA, MARÍLIA VERÔNICA MIGUEL

FISCALIZAÇÃO CONSTITUCIONAL DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA SOBRE LEIS PREVIDENCIÁRIAS
ANDRÉ LUÍS MOURA CASTILHO, ALEXANDRE SORMANI

O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA TRANSAÇÃO PENAL
BETÂNIA TIOSSO DA SILVA, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

A RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ABANDONO AFETIVO
MURILO HENRIQUE APARECIDO, LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

O FIM DO FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO E OS IMPACTOS NO MODELO CONSTITUCIONAL 
BRASILEIRO
MATHEUS CARDOSO MARTINS, EDINILSON DONISETE MACHADO

A INCONSTITUCIONALIDADE DO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO E AS DIFICULDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO 
DO APENADO
JOSSIANE APARECIDA ROSA, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

A PROGRESSÃO DE REGIME NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO E A ATUAL CRISE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 
NACIONAL
FELIPE BARION REIS CARVALHO, GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA POR DANO AMBIENTAL
SABRINA BURHOFF, GILSON CESAR AUGUSTO DA SILVA

A “PRISÃO PERPÉTUA” EM MANICÔMIOS JUDICIÁRIOS BRASILEIROS E OS REFLEXOS CAUSADOS NA VIDA DOS 
“LOUCOS INFRATORES”
ANA BEATRIZ GOMES TEJO, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO X REFORMA TRABALHISTA Nº 13.467/2017
NATÁLIA CAROLINE BATISTA, RICARDO PINHA ALONSO

FEMINICÍDIO: ASCENSÃO AO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
MAIRA LARISSA GONÇALVES YAMADA, GILSON CESAR AUGUSTO DA SILVA

A OMISSÃO DO ESTADO E AS MAZELAS DO CÁRCERE PAULISTA PARA OS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA
OSVALDO MARTINEZ DA SILVA, RICARDO PINHA ALONSO
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SISTEMA PREVIDENCIÁRIO BRASILEIRO: DEFICITÁRIO OU SUPERAVITÁRIO?
MARCILEI LOPES DIAS, MARILIA VERONICA MIGUEL

GUARDA COMPARTILHADA E O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA
NATHALIA CAROLINE MARTIMIANO REBELLO, ALINE STORER

RESPONSABILIDADE CIVIL DO CORRETOR DE IMÓVEIS
LUÍS GUSTAVO RODRIGUES FARIA, ALVARO TELLES JÚNIOR TELLES JÚNIOR

ANÁLISE CRÍTICA AS AÇÕES AFIRMATIVAS COTAS PARA NEGROS EM CONCURSO PÚBLICO
KEILA ANTUNES BENTO, LAFAYETTE POZZOLI

DIREITO NATURAL E TRATADO DAS LEIS EM SANTO TOMÁS DE AQUINO
HUGO VINICIUS PULCINI, RICARDO PINHA ALONSO

A PROTEÇÃO DA MULHER E O PAPEL DO DIREITO DO TRABALHO
TAÍS DE SOUZA MANOEL, ANDREA ANTICO SOARES

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPPS) À LUZ DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA
LEONARDO CARVALHO SILVA, ALEXANDRE SORMANI

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA À LUZ DO STF
ANNA LAURA SOUSA VALIM SILVEIRA, GILSON CESAR AUGUSTO DA SILVA

ESTELIONATO ELETRÔNICO NO AMBIENTE E-COMMERCE C2C
GUSTAVO ANTONIO TOSTES DOS SANTOS, MÁRIO FURLANETO NETO

A UTILIZAÇÃO IMODERADA DAS TÉCNICAS DE EUGENIA E SUAS INTERFERÊNCIAS NA DIGNIDADE E AUTONOMIA DO 
INDIVÍDUO
JULIANA BORIM DO NASCIMENTO, DANILO PIEROTE SILVA

SERIAL KILLER E O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
KELLY CHRISTINE DOS SANTOS, GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

REGIME MILITAR NO BRASIL: UMA ANÁLISE HISTÓRICA, FILOSÓFICA E CONSTITUCIONAL
VITOR YUUKI KAWAKAMI, VIVIANNE RIGOLDI

A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO PARA EMPRESAS DO AGRONEGÓCIO
GUILHERME FUJIWARA ARAKI, TATIANE ROCHITI, RICARDO PINHA ALONSO

A EFETIVAÇÃO DO DIREITO A IGUALDADE DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO
BARBARA LARA SILVA, ANDREA ANTICO SOARES

VINGANÇA PORNOGRÁFICA: ANÁLISE DO PROJETO DE LEI Nº 5.555/2013
JAIME KARAM JUNIOR, MÁRIO FURLANETO NETO

ABORTO
ALINE BARBOSA PEREIRA, CARLOS RICARDO FRACASSO

A LEI 13.440 DE 2006 APLICADA À FAMÍLIA HOMOAFETIVA
JHEMILI MURIELI SALUSTIANO DA SILVA, CARLOS RICARDO FRACASSO

A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA TUTELA DO MEIO AMBIENTE
EDUARDO VINICIUS DE OLIVEIRA CASTILHO, GILSON CESAR AUGUSTO DA SILVA

A ATUAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA E DO ADVOGADO NO TRIBUNAL DO JÚRI. ASPECTOS TÉCNICOS DAS 
ATUAÇÕES E PERSUASÃO PERANTE OS JURADOS
FELIPE RODRIGUES MULATO, GILSON CESAR AUGUSTO DA SILVA

A INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO, VISANDO O INCENTIVO NO SETOR PRIVADO
KAYO FERREIRA DE ALENCAR, LUCIANO RAMIRES
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CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO: DESOBSTRUÇÃO DO JUDICIÁRIO POR MEIO NÃO JUDICIAL DE SOLUÇÃO DE 
CONFLITOS E SEU ACESSO À JUSTIÇA
PAULA CAROLINE SILVA HONÓRIO, LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

ALIENAÇÃO PARENTAL E O ABUSO NO EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR
DAIANE FRANCELLI FELIX, ALINE STORER

LEGÍTIMA DEFESA EM MULHERES QUE SOFREM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
DEBORA BENTO DA SILVA, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO E SUA PROTEÇÃO JURÍDICA NA REFORMA TRABALHISTA
MARIA LAURA BIONDO SIMINES, ANDREA ANTICO SOARES

A FENOMENOLOGIA DO SER: UMA ANÁLISE DA FILOSOFIA DO DIREITO SOBRE O ESTADO DE NATUREZA 
DA PESSOA HUMANA
VITÓRIA MOINHOS COELHO, LAFAYETTE POZZOLI

A RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR NOS ACIDENTES DE TRABALHO
NATHÁLIA SAMPAIO TAVARES, VIVIANE RIGOLDI

A PRESCRIÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
THALES HENRIQUE RAMOS DA SILVA, GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

A DISPARIDADE ENTRE A PREVISÃO CONSTITUCIONAL E A LEI TRABALHISTA NO TOCANTE À JUSTIÇA GRATUITA
BRUNO AFONSO VIEIRA DA SILVA, ANDREA ANTICO SOARES

GENOCÍDIO NEGRO: RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO PELAS FALHAS NA FISCALIZAÇÃO 
DA SEGURANÇA PÚBLICA
ANA CARLA SILVA DOS SANTOS, ANDREA ANTICO SOARES

CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO
JACQUELINE MENDES DOS SANTOS, DANIELA FERREIRA DIAS BATISTA

A PROVA TESTEMUNHAL NO PROCESSO TRABALHISTA, À LUZ DA SÚMULA 357 DO TST
JOYCE MESQUITA ALVES DOS SANTOS, MARÍLIA MIGUEL

REFLEXÕES ACERCA DA FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
ISABELA MICHELE BUENO DE MARIA, GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

PRIVATIZAÇÃO DAS PRISÕES NO BRASIL
ANDRESSA SOUZA CASTILHO, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO AUXÍLIO AO PODER JUDICIÁRIO
BEATRIZ MAGDALENA NERES DE OLIVEIRA, ALINE DAMACENO LOPES, MARIO FURLANETO NETO

DA EDUCAÇÃO À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: FERRAMENTAS PARA O COMBATE A FAKE NEWS
ALINE DAMACENO LOPES, BEATRIZ MAGDALENA NERES DE OLIVEIRA, MARIO FURLANETO NETO

‘’OVERBOOKING’’ OS DIREITOS DOS PASSAGEIROS NAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS DE TRANSPORTE AÉREO
GABRIELA BERTHON REINÓ, DANIELA FERREIRA DIAS BATISTA

A NATUREZA JURÍDICA DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO
SARA LETÍCIA PORTO LUZ, GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

SOCIEDADE DE RISCO: A TRANSIÇÃO DA ‘CONSCIÊNCIA DE CLASSES’ MARXIANA PARA A ‘CONSCIÊNCIA DOS 
RISCOS’ NA TEORIA DE ULRICH BECK
GUSTAVO PIRENETTI DOS SANTOS, EDINILSON DONISETE MACHADO

O ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHADORES EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS A DE ESCRAVOS
GUILHERME MARCONATTO MODELLI, OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA
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FEMINICÍDIO - FORMA EXTREMA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
ALINE DE OLIVEIRA BARBOZA, GILSON CESAR AUGUSTO DA SILVA

 “HOMESCHOOLING”: LIBERDADE RESTRINGIDA OU VIOLADA?
JAQUELINE FAVARETTO RIBEIRO, GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

ACIDENTE NO TRABALHO: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO E CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DECORREN-
TES DA INCAPACIDADE LABORATIVA
BRUNA TAVARES DE FREITAS, OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

O DIREITO À MORADIA SOB O PRISMA DA DIGNIDADE HUMANA E SEUS MÉTODOS DE EFETIVAÇÃO
ARTHUR DOBON PARDINI, VIVIANNE RIGOLDI

O PODER DE PERSUASÃO DOS PSICOPATAS
KARINA RODRIGUES SILVA, SANDRA REGINA VIEIRA DOS SANTOS

DA MONOGAMIA ÀS UNIÕES POLIAFETIVAS NO BRASIL: UMA RETROSPECTIVA HISTÓRICO-SOCIOLÓGICO-JURÍDICA
FLÁVIA KEIKO TSUNO, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

OS BENEFÍCIOS DA CLÁUSULA “PRO AMICO ELIGENDO” NOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA
BRUNO LUÍS SCOMBATTI ZAIA, LUÍS VIEIRA CARLOS JUNIOR

LEI 13.103/15: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DO EXAME TOXICOLÓGICO E O DESCANSO OBRIGATÓ-
RIO DOS MOTORISTAS
BEATRIZ VALENCIO MANCUZO, OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

DO ASSÉDIO MORAL NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS: UMA ANÁLISE JURISPRUDENCIAL
JULIANA APARECIDA MANZON DA SILVA, CLARISSA CHAGAS CHANCES MONASSA

NEUROCIÊNCIA E DIREITO PENAL: A RESPONSABILIDADE PENAL DO PSICOPATA
LARA BIANCA STEFANO, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR: COMÉRCIO ELETRÔNICO
DANIEL GUILHERME GONÇALVES, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

VIDA E RELIGIÃO - A COLISÃO E A INDISPONIBILIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
CLARA SILVA MATIAS, DANILO PIEROTE SILVA

ALUGUEL: SITUAÇÃO ATUAL E GARANTIAS DE CRÉDITO
ALICE MARTINS ARAUJO MICHELETI, VIVIANE RIGOLDI

EUTANÁSIA SOB A PERSPECTIVA DA ÉTICA MÉDICA
CAMILA DE MELO CARNAÚBA, DANILO PIEROTE DA SILVA

A INSERÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO E SUAS LUTAS POR DIREITOS E CONTRA DISCRIMINAÇÕES
NEURITANIA DE SOUZA KOBAYASHI, JOSÉ RIBEIRO LEITE

A PROTEÇÃO DEFICIENTE DA DIGNIDADE SEXUAL NA CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO 
OFENSIVA AO PUDOR
GIOVANA CHIARAMONTE ROCHA, GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA COMO DIREITO FUNDAMENTAL E FORMA DE DEMOCRATIZAR O ENSINO
NATIELE SILVA PEREIRA, VIVIANNE RIGOLDI

A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR EM FACE DO DIREITO DO CONSUMIDOR
GABRIEL FABRICIO VIEIRA, ALVARO TELLES JUNIOR

DA CAPACIDADE JURÍDICA DO SER HUMANO, COMO SUJEITO DE DIREITO INTERNACIONAL, NO PARLAMENTO 
EUROPEU: UMA PERSPECTIVA DE EFETIVAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS
ANNA LARA FERNANDEZ SOARES, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA
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A (IN)EFETIVIDADE DO SISTEMA PRISIONAL TRADICIONAL E OS ASPECTOS DO SISTEMA APAC
ANA CAROLINA DE CARVALHO ANUNCIAÇÃO, GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

SEGURIDADE SOCIAL: A DESVINCULAÇÃO DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SEGURIDADE SOCIAL
TIAGO FERREIRA PAULA, MARCELO R SILVA

DIFERENÇA ENTRE FIANÇA E GARANTE SOLIDÁRIO
OTÁVIO TOTTI BEDUSQUI, LUÍS VIEIRA CARLOS JÚNIOR

EMPODERAMENTO FEMININO: A AUTONOMIZAÇÃO DAS MULHERES E O PAPEL LIBERATÓRIO DO PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA
IRIS RABELO NUNES, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO NA SISTEMÁTICA DO NOVO CPC
CAROLINA DE OLIVEIRA GAZETA, LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

OS BENEFÍCIOS DA HOLDING PARA O PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO E A PROTEÇÃO PATRIMONIAL
ISABELA MOLINA BEZ FARIAS, ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS

A VIOLAÇÃO DE DOMICILIO E AS PROVAS ILÍCITAS
FERNANDA GONÇALVES DIAS, CARLOS RICARDO FRACASSO

A PRISÃO PREVENTIVA À LUZ DO HC 143641
GRASIELE LADISLAU LEITE, GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

A INFLUÊNCIA DOS VALORES SOCIAIS NO SISTEMA APAC
ISADORA TREMESCHIN BARREIRA, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

DOS DIREITOS DOS NEGROS À LUZ DAS AÇÕES AFIRMATIVAS E DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE
GIOVANA, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

PORNOGRAFIA DE REVANCHE OU SEXTING E SEUS REFLEXOS JURÍDICOS NO BRASIL
YURI DE PAULA BEDUSQUI, MARIO FURLANETO NETO

“REFLEXÕES ACERCA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO PROCESSO DO TRABALHO: DO 
STATUS QUO À REFORMA TRABALHISTA”
FERNANDO FURLAN FERREIRA DE SOUZA, OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

O SISTEMA DE COTAS RACIAIS PARA INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO: DESIGUALDADE OU ISONOMIA?
YURI LUIS TEDESCO AGUILAR, EDINILSON DONISETE MACHADO

AS MENTIRAS POR TRÁS DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO: LEI Nº 10.826 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003
GABRIEL MANHÃES GABALDI, LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

UTILIZAÇÃO DE DADOS DE REDES SOCIAIS EM CONFLITO COM A CONSTITUIÇÃO
KRISTIAN LEGATZKI FILHO, MARIO FURLANETO NETO

O ESTÍMULO AO DEBATE SOBRE QUESTÕES DE GÊNERO NAS ESCOLAS COMO FORMA DE COMBATE AO MACHISMO 
E LGBTFOBIA
MARCO AURÉLIO FERREIRA FREIRE FILHO, VIVIANNE RIGOLDI

ENFRENTAMENTOS JURÍDICOS NA ERA DIGITAL: A TRIBUTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM NUVEM
CAROLINE MARTINS GARCIA, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O DISCURSO DE ÓDIO NAS REDES SOCIAIS
LAÍS KODANI DE OLIVEIRA, DANILO PIEROTE SILVA

O DIREITO DOS REFUGIADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS E A SOBERANIA DOS ESTADOS
FERNANDA GARCIA MOREIRA CANDEO, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

DIREITO E MEIO AMBIENTE: UMA REFLEXÃO SOBRE O PROBLEMA COM O DESCARTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E O 
CONSUMISMO ATUAL
NATÁLIA OLIVEIRA MENDES BAPTISTA, DANIELA FERREIRA DIAS BATISTA
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A NATUREZA JURÍDICA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS
MATEUS SCHUBER DOS SANTOS, GILSON CESAR AUGUSTO DA SILVA

O DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA COMO MÍNIMO EXISTENCIAL E SUA EFETIVAÇÃO
BRENDA CRISTINE COLEVATI, VIVIANNE RIGOLDI

PRISÃO CIVIL DOS AVÓS: A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AVOENGA E A OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR
ERSHILEY DA SILVA OLIVEIRA, ALVARO TELLES JUNIOR

PROTEÇÃO ANIMAL: ESTUDO DAS REGULAMENTAÇÕES E EFETIVIDADE DAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS, PEDAGÓGI-
CAS E FARMACOLÓGICAS EXPERIMENTADAS EM ANIMAIS
MARIA GABRIELA RIVABEN PIOVEZAN, RICARDO PINHA ALONSO

LEI DO ABATE: CONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS COERCITIVAS
DANIEL PEREIRA DA SILVA, RICARDO PINHA ALONSO

FRAUDES LICITATÓRIAS NA GRANJA E NO BRASIL: UMA ANÁLISE À LUZ DAS METÁFORAS PRESENTE NO LIVRO “A 
REVOLUÇÃO DOS BICHOS”
CAROLLYNE BUENO MOLINA, DANIELA RAMOS MARINHO

O BRASIL E O SISTEMA DE SOLUÇÕES DE CONTROVÉRSIAS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC): DA 
DECISÃO QUE CONDENOU O BRASIL À RETIRADA DE SUBSÍDIOS À INDÚSTRIA NACIONAL DE 2017
BRENDA THÂMARIS DE SOUZA LORENZON, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA AOS MOLDES DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
CAMILA CRISTINA DOS SANTOS, TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JUNIOR

O DIREITO SOCIAL À SEGURANÇA E A VIOLÊNCIA URBANA NO BRASIL
ANA JÚLIA SANTOS NASCIMENTO, VIVIANNE RIGOLDI

ANÁLISE DA LEI Nº .474/1997: O ESTATUTO DOS REFUGIADOS.
ISABELA TREMESCHIN BARREIRA, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ÁPOS A MAIORIDADE CIVIL: UM DIREITO OU UMA OBRIGAÇÃO?
TAMIRES VAZ DE CARVALHO, LUIS VIEIRA CARLOS JUNIOR

APLICABILIDADE DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS AOS LITÍGIOS FAMILIARES FRENTE A 
PROPOSTA DE INTERDISCIPLINARIDADE PREVISTA PELO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
CARLA DANIELE SILVA, ÁLVARO TELLES JÚNIOR

TERCEIRIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA
ANA MARIA DA SILVA, JOSE RIBEIRO LEITE

ACIDENTE DO TRABALHO E O IMPACTO NA SEGURIDADE SOCIAL
DECIANE MACIEL DE VIVEIROS, MARILIA VERÔNICA MIGUEL

ASPECTOS HISTÓRICO-EVOLUTIVOS DAS PENAS E O REFORMISMO PENAL
LUVERCI GALASTRI NETO, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVAO

DIREITO À EDUCAÇÃO COMO DIGNIDADE HUMANA E CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA: UM ESTUDO DE CASO.
AMANDA ZULIANI MAGON, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

DA INEFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS E QUESTÕES DE CULTURA
EMERSON SILVA SELOTTO, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA E PRISÃO CIVIL
LAURA CAROLINE QUINALIA DINIZ RAMIRES, ALINE STORER

A ATUAÇÃO DOS ADVOGADOS E O ACESSO À JUSTIÇA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
AMANDA BARIZON BOARATO, LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES
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O “DIZER O DIREITO” NO CAMPO DA CIÊNCIA JURÍDICA A PARTIR DE PIERRE BOURDIEU
AMANDA BARIZON BOARATO, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL: DISCUSSÃO DA LEI 13.429/2017 E ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE SETOR 
PÚBLICO E O PRIVADO
SERGIO LUIZ SOARES AGUILAR, MARÍLIA VERÔNICA MIGUEL

A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O DISCURSO DE ÓDIO NA ERA DA INTERNET: A BUSCA POR LIMITES
CAROLINA SALLES CLAUDINO, VIVIANNE RIGOLDI

LIMITAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO: UMA REFLEXÃO SOBRE A INTEGRIDADE DO TRABALHADOR 
NO REGIME DE TELETRABALHO
CARLA LABELLE MATIAS CARNEZI, OTAVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

EUTANÁSIA, ORTOTANÁSIA E SUICÍDIO ASSISTIDO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
BRUNA MARTINS DOS SANTOS, MAITÊ BERNARDES PERIN, GABRIELA PEREIRA BONFIM, MARILIA VERONICA MIGUEL

A SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL NA DIMENSÃO JURÍDICA E SUA INFLUÊNCIA PERANTE A CRIANÇA
NATÁLIA MURATA, LUIS VIEIRA CARLOS JUNIOR

JUSTA CAUSA ENTRE A LEGALIDADE E O RISCO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FELIPE VINICIUS VIEIRA, ALVARO TELLES JUNIOR

VIDAS SECAS DE DIREITOS: A PERSISTÊNCIA DA DESIGUALDADE SOCIAL NO BRASIL
GABRIELA DELSIN DA SILVA, SANDRA REGINA VIEIRA DOS SANTOS

A ESTATIZAÇÃO EXACERBADA E O REGRESSO ECONÔMICO.
MATEUS MARAN LEITE, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

PENA: JUSTA RETRIBUIÇÃO OU PREVENÇÃO?
MATHEUS DOMINGUES ZÓFOLI, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

A PROTEÇÃO CONSUMERISTA NA PUBLICIDADE ENGANOSA E ABUSIVA
LILIANE SOUZA DE OLIVEIRA MIRANDA, DANIELA FERREIRA DIAS BATISTA

A INTERVENÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO NA VIDA PRIVADA: UM ESTUDO SOBRE A CASTRAÇÃO QUÍMICA
BIANCA ALESSANDRA ALVES STANGARI, RICARDO PINHA ALONSO

DIREITO E ESTADO EM TEMPOS DE ENGENHARIA GENÉTICA
LUCAS AFONSO RUBI SILVA, DANILO PIEROTE DA SILVA

EUGENIA: PARÂMETROS E LIMITES EM FACE DA DIGNIDADE HUMANA
ISABELA RODREGUES MAROSTEGA, DANILO PIEROTE DA SILVA

O PRINCIPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA COMO GARANTIA PROCESSUAL PENAL EM CASOS DE ESTUPRO DE 
VULNERÁVEL
ALEXANDRA MARTINS MARÇAL POLLETI, ROBERTO FREIRIA ESTEVÃO

ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO BANCÁRIO: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA SOFRIDA 
PELA CATEGORIA E AS DOENÇAS OCUPACIONAIS RELACIONADAS AO ESTRESSE
FERNANDA CLEMENTE ANTUNES MADUREIRA, OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

REFLEXOS DA CRISE HÍDRICA NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO BRASILEIRO
MILENA CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

OS ALIMENTOS TRANSGÊNICOS NA PERSPECTIVA SOCIAL E JURÍDICA DA PRECAUÇÃO
LARA FERRARI DE CASTRO, DANILO PIEROTE DA SILVA

OS IMPACTOS NO DIREITO SUCESSÓRIO QUANDO DA VIGÊNCIA CONCOMITANTE ENTRE O CASAMENTO NÃO 
DISSOLVIDO E A UNIÃO ESTÁVEL: OS ASPECTOS JURÍDICOS DO HERDEIRO.
NATASHA ANSUINO, ALINE STORER
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FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA: O AFETO COMO VALOR JURÍDICO E O RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE NO 
DIREITO BRASILEIRO
CAMILA DA SILVA PEREIRA, ALINE STORER

CRIMES VIRTUAIS: INVASÃO DE PRIVACIDADE À LUZ DA LEI CAROLINA DIECKMANN
ÁLVARO EDUARDO DE TOLEDO PIZA E ALMEIDA, GILSON CESAR AUGUSTO DA SILVA

O TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO NA INDÚSTRIA TÊXTIL NA CIDADE DE SÃO PAULO E O FLUXO MIGRATÓRIO 
BOLÍVIA-BRASIL
JOÃO VICTOR RIBEIRO BORELLI, MARÍLIA VERÔNICA MIGUEL

O IMPACTO DAS DECISÕES JUDICIAIS NO PLANEJAMENTO DAS EXCEUÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA E 
INDIVIDUAL, NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.
VITOR MACHADO BARROS, VIVIANNE RIGOLDI

A AMPLITUDE DAS CONSEQUÊNCIAS DA PRÁTICA DO ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO
RENAN LUIS LISTA CERVELIN, ANDREA ANTICO SOARES

DA CULPABILIDADE NA EMBRIAGUEZ NO DIREITO PENAL BRASILEIRO
NILTON DOS SANTOS, GILSON CESAR AUGUSTO DA SILVA

A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS
ISABELA BARRETO BELLINETTI, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

PSICOPATIA E COMO ABORDAR A MESMA NO SISTEMA CRIMINAL.
LARA GIROTTO FIUZA CARVALHO, JOSE EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

DIREITO DA EMPRESA EM CRISE: A APLICAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DE PROCESSOS NA RECUPERAÇÃO DA 
EMPRESA COMO FORMA DE ACESSO A JUSTIÇA
GUSTAVO PIRENETTI DOS SANTOS, ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS

CRISE CARCERÁRIA E A INCOERÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
ÉRICA FÁVARO DE OLIVEIRA, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

AGROTÓXICOS E O DEVER DE OFERECER UM AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO
MARIANE SOBRAL FORATO, OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

A ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMO MEDIDA CÉLERE AO 
ACESSO A JUSTIÇA E A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
PEDRO HENRIQUE DIAS DE ARAÚJO, LUIS VIEIRA CARLOS JUNIOR

LIBERAÇÃO DO PORTE E POSSE DE ARMAS DE FOGO NO BRASIL – ANÁLISE SOBRE A SEGURANÇA PÚBLICA 
NACIONAL E SOBRE O PROJETO DE LEI 3722/2012
LUIZ FELIPE TICIANO NAVA, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

DA BANALIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS
ALANA FIGUEIREDO PERES, ALVARO TELLES JUNIOR

ARMAS, DESARMAMENTO E DIREITOS FUNDAMENTAIS
CARLOS HENRIQUE COELHO DA SILVEIRA, GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

A EFICÁCIA DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA NAS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
MAYARA GOMES MURO PEDROLLI, ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS

TELETRABALHO NA REFORMA TRABALHISTA: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE OS IMPACTOS NA RELAÇÃO 
DE EMPREGO
MÁRCIA MARTINS POSTIGO, OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

O TRÁFICO DE PESSOAS MENORES DE 18 ANOS PARA FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL
GABRIELA BUORO, GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

350

351

351

351

352

352

353

353

354

354

355

355

356

356

357

357

358

358



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 40

TERCEIRO SETOR– POLÍTICA PÚBLICA E MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SOCIAL
ERIC MATHEUS CESCON SMANIOTTO ALVES, MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA

JORNADA DE TRABALHO: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE JORNADAS EXAUSTIVAS E O DANO EXISTENCIAL.
VIVIVIANNE APARECIDA GONÇALVES, OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS DO PRESO COMO MEIO DE REDUÇÃO DA REINCIDÊNCIA
DANIELA FÁTIMA ALECRIN SIMIONATO, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

OS CONFLITOS RELIGIOSOS NAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS E O PRINCÍPIO DA TOLERÂNCIA COMO 
INSTRUMENTO PACIFICADOR
RAPHAELLA CINQUETTI VILARRUBIA, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

A INEFICÁCIA DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO E SEUS IMPACTOS NA SOCIEDADE
LUIZ AMERICO PAGLIUSO JUNIOR, JOSÉ CARLOS DE CAMPOS SOBRINHO, LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

CAPITALISMO NA ERA VIRTUAL: TRIBUTAÇÃO DA INTERNET: APLICAÇÕES E DESAFIOS NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO EM FACE DA SOCIEDADE DIGITAL
VICTORIA CÁSSIA MOZANER, DANIELA MARINHO

A DIFAMAÇÃO E SEUS DESDOBRAMENTOS POTENCIALIZADOS EM MEIO DIGITAIS
JULIANA PRATES MATOS DE OLIVEIRA, MARIO FURLANETO NETO

A INEFICÁCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DA PENA E A OFENSA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
MARCELA SEVERINO COSTA, JOSE EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

RECIPROCIDADE NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS NA ATUALIDADE
LUIZA ALMEIDA MEIRELES, LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

SEGURIDADE SOCIAL E A ASSISTÊNCIA SOCIAL: ANÁLISE DA RENDA PER CAPITA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 
DA PRESTAÇÃO CONTINUADA A PARTIR DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
CLAUDIA VIEIRA, LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

O AMBIENTE INSALUBRE E O TRABALHO DA GESTANTE E LACTANTE: UMA REFLEXÃO SOBRE A NOVA LEGISLAÇÃO 
EM CONFRONTO COM A CF E A ATUAÇÃO DO MÉDICO.
HELIANA MARIA CASSETTARI POLETTO, OTAVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

DOS CRIMES CONTRAA HONRA NA ERA DIGITAL
ISABELLA CRISTINA PAVANINI, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

CRIMES CONTRA HONRA E SUA TUTELA PENAL NO ÂMBITO VIRTUAL
JULIANA ALVES, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

O DIREITO SOB A ÓTICA DA MORAL
BEATRIZ ANTUNES SOARES, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO JUDICIÁRIO E OS REFLEXOS NO DEVIDO PROCESSO LEGAL
JÚLIA REGINA DE SOUZA VARGAS, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

A DIFICULDADE DE ARREMATAÇÃO NO LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO PARA BENS ALIENADOS
GUILHERME HENRIQUE TEIXEIRA GONÇALVES, TEOFILO MARCELO DE AREA LEAO JUNIOR

O DIREITO AMBIENTAL SOB BREVES CONSIDERAÇÕES DOS DIVERGENTES IDEAIS ANTROPOCÊNTRICOS, 
BIOCÊNTRICOS E ECOCÊNTRICOS
GIOWANA PARRA GIMENES DA CUNHA, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

A PROBLEMÁTICA DA TERCEIRIZAÇÃO E A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA
MARCELO HONORATO DA SILVA, ANDREA ANTICO SOARES

A BUROCRACIA NO PROCESSO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
VITOR PERRI DE BRITO, MARCELO RODRIGUES DA SILVA
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PODERES IMPLÍCITOS: ARBITRAMENTO PELO DELEGADO DE POLÍCIA DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO 
EM SITUAÇÃO FLAGRANCIAL
BIANCA ZANONI BIANCHI, MARIO FURLANETO NETO

ACIDENTE DE TRABALHO: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A ATUAÇÃO DA CIPA PARA PROPORCIONAR UM AMBIENTE 
DE TRABALHO SEGURO.
ANA CAROLINA R. BASTOS, OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

MENORES INFRATORES ENVOLVIDOS NO MUNDO DO TRÁFICO DE DROGAS
LETICIA MIRANDA BRIQUEZI, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

REFORMA TRABALHISTA – NEGOCIADO X LEGISLADO
LUCAS DURAN CANDELORO, OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

QUAL O LIMITE DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA INTERNET?
EDUARDA NUNES DE PAIVA, SANDRA REGINA VIEIRA DOS SANTOS

O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E O FORNECIMENTO DE CUIDADORES E PROFESSORES ESPECIALIZADOS 
PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
BEATRIZ DE SOUZA BRAGA, MARCELO RODRIGUES DA SILVA

DA TUTELA JURÍDICA CONTRA ABUSOS SEXUAIS PRATICADOS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA CRÍTICA À 
DOGMÁTICA JURÍDICA E AO SISTEMA PUNITIVO
PÂMELA BELLÓRIO GUERRA, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

UMA REFLEXÃO SOBRE A REFORMA TRABALHISTA: TUTELA ESTATAL OU AUTONOMIA DE VONTADE?
LOURDES MARVULLE GOFFREDO, OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

O PODER INVESTIGATÓRIO DA POLICIA JUDICIÁRIA E O MINISTÉRIO PÚBLICO
CAIO EDUARDO T. DA SILVA, GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO E À LIVRE INICIATIVA: APONTAMENTOS ACERCA DA 
UBERIZAÇÃO DO TRABALHO.
VALMIR GUSTAVO ROSSI CICOTOSTE, ANDREA ANTICO SOARES

RESERVA DO POSSÍVEL E O MÍNIMO EXISTENCIAL FRENTE AO DIREITO À SAÚDE
MARIANA ORESTES TORQUATO PAREDES, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

ITCMD – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” DE BENS LOCALIZADOS NO EXTERIOR
GIOVANA NOTARO BONORA, RICARDO PINHA ALONSO

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO: UMA REFLEXÃO SOBRE OS ACIDENTES DE TRABALHO NO BRASIL
FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES, OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

MEDIDAS PROTETIVAS NA LEI MARIA DA PENHA
ADRIANA COSTA DA SILVA MATAS, MARIO FURLANETO NETO

ACIDENTE DE TRABALHO SEGURO X ACIDENTES DE TRABALHO
ALISSON MATHEUS FARIA DE SOUZA, OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO LIMA

A TEORIA DO RISCO INTEGRAL DO ESTADO E OS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS: ANÁLISE QUANTO À EFICÁCIA 
NA GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A EFETIVA RESPOSTA AO AGRAVO
BRUNO LUIS SCOMBATTI ZAIA, THALES APORTA CATELLI, RICARDO PINHA ALONSO

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS À DE ESCRAVO COM A VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA: NECESSIDADE 
DE EFETIVAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTETIVAS
LARISSA PIRES ESTOFALETE, OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

FALÊNCIA DO SISTEMA PRISIONAL E OS REFLEXOS NA SOCIEDADE.
GIOVANNA CALCETE CAMPAGNOLI, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO
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A FALÊNCIA DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: ALTERNATIVAS E PROPOSTAS
RAFAEL COSTA, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO SANTOS

COMO O DIREITO PENAL BRASILEIRO DEVE PUNIR O “SERIAL KILLER” SOCIOPATA?
RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

POSSIBILIDADE DA PENA DE MORTE NO BRASIL
NICOLLE GRIMALDI TURRISSI VAZ, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

DO DIREITO DOS REFUGIADOS E O MERCOSUL: O CASO DOS VENEZUELANOS NO BRASIL
YASMIN KAULA RAAD, CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

A REALIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS BRASILEIRAS: UMA CRÍTICA AO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ
MANUELA COTULIO MONTEIRO, ROBERTO DA FREIRIA ESTEVAO

EVOLUÇÃO HISTÓRICA REFERENTE À LEI MARIA DA PENHA E CRIMINALIZAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DE 
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
BRUNA GARCIA KNAFELÇ TOMASZEWSKI, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

ATIVISMO JUDICIAL E HERMENÊUTICA JURÍDICA
JOÃO PEDRO MARQUES CUSTÓDIO, JOSE EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

A INVIABILIDADE DO ARMAZENAMENTO DE CÉLULAS TRONCO EM BANCOS PRIVADOS E A LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA
SYLVIA DE SERRO AZUL RIBAS LOSASSO, DANIELA FERREIRA DIAS BATISTA

ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO
MICHELE CHRISTINA MARTINS DA SILVA, OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

OS EFEITOS TRANSCENDENTES DOS MOTIVOS DETERMINANTES DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL EM FACE DO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE
FERNANDO LUÍS DA SILVA GOMES, ALEXANDRE SORMANI

DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA PERSPECTIVA DA SÍNDROME DA CRIANÇA MALTRATADA
PATRICIA DOS SANTOS CHIAVELLI, VIVIANNE RIGOLDI

O PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E O ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO: ANÁLISE QUANTO À APLICABILIDADE AOS 
CRIMES DE CORRUPÇÃO E CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
THALES APORTA CATELLI, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

A MULTIPARENTALIDADE NO REGISTRO CIVIL
NATÁLIA TOGNON CRISPIM, ALINE STONER

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NO PROGRAMA DE COMPLIANCE E O DIREITO FUNDAMENTAL À PRIVACIDADE
SARAH FURTADO VIOLANTE, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

AS RESOLUÇÕES PARCIAIS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO
THALES APORTA CATELLI, DANILO PIEROTE SILVA

PRISÃO CARCERÁRIA FEMININA
NATANY BRUNA ALVES DE FREITAS, JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

DIREITO DA EMPRESA EM CRISE: A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO PRODUTOR RURAL COMO INSTRUMENTO DE 
ACESSO À JUSTIÇA
DAIANNY APARECIDA PANEQUE DIAS, ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS

O TRATAMENTO JURÍDICO DO E-COMMERCE NO BRASIL
MATEUS TAVARES CASTANHEIRA, DANIELA RAMOS MARINHO

A MEDIDA PROVISÓRIA 808/2017 E A PERDA DA EFICÁCIA POR DECURSO DO PRAZO
AMANDA DOS SANTOS ALONSO, RICARDO PINHA ALONSO
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ESTÁGIO: UMA REFLEXÃO SOBRE O ATO EDUCATIVO ESCOLAR E A FRAUDE TRABALHISTA PARA A CAPTAÇÃO DE 
MÃO OBRA BARATA.
INGRID BARBOSA DEMORI, OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

RESPONSABILIDADE CIVIL SOBRE O ACIDENTE DE TRABALHO
CAROLINE LEANDRO BARBOSA, ÁLVARO TELLES JÚNIOR

EDUCAÇÃO

A REFORMA DA GRADE CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO NO BRASIL
BEATRIZ SILVA MARQUES, LEVY PEREIRA DE OLIVEIRA, VIVIANNE RIGOLDI

EMPREENDEDORISMO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
LARISSA CHADI E SILVA, RENATA PINHEIRO, SILVANA FESTA

FORTALEZAS E FRAGILIDADES NA PROPOSTA DE TRABALHO COM ESTUDANTES DA RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL: ATENDIMENTO ÀS VITIMAS DE VIOLÊNCIA NA DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER (DDM) NA 
CIDADE DE MARÍLIA
GABRIELA TEIXEIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA, BRUNA SCAQUETT, WALDER VITTORIA FERREIRA

EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS, METODOLOGIAS ATIVAS E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: SOLUÇÕES PARA 
DEMOCRACIA
VICTOR JOSÉ AMOROSO DE LIMA, RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES

COMO OS GAMES PODEM SER USADOS NA EDUCAÇÃO
CAIO MIOTO AIRES, GUILHERME DA SILVA PEREIRA, RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES

A INFLUÊNCIA DA COMUNICAÇÃO VERBAL E NÃO VERBAL NA RELAÇÃO ALUNO-PROFESSOR
VICTOR JOSÉ AMOROSO DE LIMA, RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES

INOVAÇÃO NO ENSINO-APRENDIZAGEM DO DIREITO
GABRIELA CHAIA PEREIRA DE CARVALHO E SILVA, RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES

A UTILIZAÇÃO DOS MAPAS CONCEITUAIS NA FORMAÇÃO MÉDICA
ARTHUR NUNES MOLINOS, VITOR NUNES MOLINOS, CÁSSIA REGINA RODRIGUES NUNES

O CONCEITO DE NECESSIDADES DE SAÚDE: DIVERSIDADE DE VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS ENTRE ESTUDANTES DE 
ENFERMAGEM E MEDICINA
ANA CAROLINA NONATO, KAREN TIE KOBASHIKAWA, JULIANA RIBEIRO DA SILVA VERNASQUE, DANIELLE ABDEL 
MASSIH PIO

AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO FERRAMENTAS DE APOIO PARA O PROCESSO DE 
ENSINO-APRENDIZADO NO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ETEC MONSENHOR ANTÔNIO MAGLIANO
PRISCILA PEREIRA MARTINS RIBEIRO, MARIANA MAGNI BUNEO HONJOYA, MARIZA SANT ANNA MARINHO, CARLOS 
EDUARDO DA TRINDADE RIBEIRO

INCLUSÃO EDUCACIONAL DE ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: DIFICULDADES E O PROCESSO 
DE MELHORIA
MARIANA MAGNI BUNEO HONJOYA, PRISCILA PEREIRA MARTINS RIBEIRO, MARIZA SANT ANNA MARINHO, CARLOS 
EDUARDO DA TRINDADE RIBEIRO

ENGENHARIA

INDUSTRIA 4.0
VITOR RODRIGUES COSTA, SUZANA RODRIGUES COSTA, CELIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - UMA APLICAÇÃO MODERNA MEDIANTE O INCENTIVO A INOVAÇÃO
MATEUS HERRERO SILVA, EDSON DETREGIACHI FILHO
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APLICAÇÃO DO CONCEITO DE LOGÍSTICA REVERSA NAS EMPRESAS
FERNANDA SCARABELI, RODRIGO FABIANO RAVAZI

LIDERAR A SI MESMO
ANNA CAROLINE LOUZADA, CÉLIA SANTANA

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL
JULIANA PONTOLIO DOS SANTOS, LETÍCIA FONSECA DE CAMARGO CUNHA, CÉLIA DE OLIVEIRA SANTANA

INDÚSTRIA 4.0
JOELSON ALVES DA COSTA JÚNIOR, MURILO TOLENTINO PIRES, CELIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

CUIDADOS PARA FORNECER PRODUTOS PARA PESSOAS INTOLERANTES AO GLÚTEN
JULIA MATTOS, MILENA LORENSON DA SILVA, LUANA MOREIRA REIS, CELIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

SISTEMAS FLEXÍVEIS DE MANUFATURA
LUCAS GUEDES FERNANDES, LEONARDO DE AMORIM SILVA, RODRIGO RAVAZI

SABONETE NATURAL X SABONETE INDUSTRIAL
MARIANE RODRIGUES PIMENTEL, NICOLLI DE BARROS MONTEIRO, GIULIANNA MAREGA MARQUES

REAPROVEITAMENTO DA CASCA DO COCO VERDE
JOSIEL DA COSTA SILVA, KENYA CAROLINA SALES, JULIENE MARTINS OLIVEROS, EDSON DETREGIACHI FILHO

A ASCENSÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS ORGANIZAÇÕES
LINCOLN SQUINELATO ROSA, VITOR JUNIOR FARIAS SOUSA, CELIA DE OLIVEIRA DE SANANA

AVALIAÇÃO DE DESPERDÍCIOS NO PROCESSO PRODUTIVO DE UMA USINA SUCROALCOOLEIRA
JOÃO VITOR DA SILVA, RODRIGO FABIANO RAVAZI

VIABILIDADE DA PRODUÇÃO E USO DO POLIETILENO VERDE
RENAN EL HAGE FERRARI, JOSÉ MICHEL MONASSA

ANÁLISE DA METODOLOGIA TROCA RÁPIDA DE FERRAMENTAL
ADAM YOSHIHITO TAVARES FUNO, JONATHAS RAFAEL ARRUDA PIMENTEL, SERGIO STOPATO ARRUDA

SAÚDE CORPORATIVA
JESSICA GARCIA DO NASCIMENTO, CELIA SANTANA

VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE SENSORES INDUSTRIAIS NO PROCESSO DE USINAGEM
LETÍCIA FONSECA DE CAMARGO CUNHA, EDSON DETREGIACHI FILHO

COMPARAÇÃO ENTRE DIÓXIDO DE CARBONO E NITROGÊNIO PARA INERTIZAÇÃO DE VASOS DE ESTOCAGEM DE 
AMÔNIA
JOÃO ANTONIO DE SOUZA PAES, LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA SIMÕES

ASPECTOS GERAIS E APLICAÇÕES DE BARREIRAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS FLEXÍVEIS
OTHON GARCIA DE OLIVEIRA, RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, RENATO OLIVEIRA GOMES, FABIO PIOLA NAVARRO

ACIDENTES DE TRABALHO COM PERFUROCORTANTE EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE
NATHÁLIA REGINA FERRARI FERREIRA, JOSÉ ANTÔNIO POLETTO FILHO

IMPORTÂNCIA DO REAPROVEITAMENTO DO ÓLEO DE COZINHA E DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL.
PAULO AMARO MOREIRA MOREIRA JUNIOR, BENEDITO GOFREDO

OS BENEFICIOS DAS PRIVATIZAÇÕES DAS EMPRESAS
ABNER CATARINO DA SILVA, JOÃO PEDRO ARAUJO DE SOUZA, BENEDITO GOFFREDO

COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DOS MATERIAIS PLÁSTICOS
RAFAEL ALVES LOURENÇO, RAUL FELIPE V. DOS SANTOS, VICTOR TEÓFILO DA COSTA, BRUNO M. DOS SANTOS
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A POLUIÇÃO LUMINOSA E SEUS IMPACTOS
ÉRIKA MAYUMI OTUTUMI GALHARDI, LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA SIMÕES

ELENCAR AS PRINCIPAIS FERRAMENTAS DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, QUE PODEM SER UTILIZADAS PARA 
ORIENTAR MICRO E PEQUENAS EMPRESAS.
EMERSON ROCHA MUNIZ, EDSON DETREGIACHI FILHO

CICLO DE VIDA DAS LATAS DE ALUMÍNIO
GIOVANNA LUCAS BARBOSA, RODRIGO FABIANO RAVAZI
. 
SUSTENTABILIDADE NA INDÚSTRIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
ANDRESA SILVA FONSECA, BELIZE FUMAGALLI SCALADA, TAMARA FRANCIELE MORALES DOS SANTOS, JORGE LUIZ 
BARBOSA MACIEL JUNIOR

PRINCIPAIS APLICAÇÕES DO MÓDULO PELTIER
BRUNO HEIJI HAMAMURA, FELIPE GUILHERME BERTONI SILVA, GUILHERME MARTINS DE SOUZA, JUSSARA ZACHI

A GESTÃO DO FUTURO
MARIANA GUIMARÃES ANDRADE, CÉLIA DE OLIVEIRA SANTANA

A IMPORTÂNCIA DO ADUBO ORGÂNICO PARA O MEIO AMBIENTE
DIONI ALVES FERNANDES, FABIO HENRIQUE THONARQUI JUNIOR, GUSTAVO GIMENEZ NEVES, VANIA ERICA HERRERA

ANÁLISE DE PROCESSOS E INSUMOS NA FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS NATURAIS
LARISSA CALIANI UEMURA, LARISSA ZANGHETTIN, FABRINA BARBIERI PERES, JOSÉ MICHEL MONASSA

HIDROGÊNIO COMO ENERGIA SUSTENTÁVEL
FÁBIO MOREIRA ROSSATTO, JOSE MICHEL MONASSA

COMO DESENVOLVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES
THIAGO JOSÉ VERONEZE, CÉLIA DE OLIVEIRA SANTANA

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA MÓVEL DE REFRIGERAÇÃO SUTENTÁVEL: EMPREGANDO PASTILHA PELTIER, 
ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS
RONALDO F. MEDEIROS, PEDRO LUIS WAITMAN, EDGAR BENAVIDES AMORIM, JOSÉ ANTONIO POLETTO FILHO

PROCESSO DE PRODUÇÃO DE FRANGOS ORGÂNICOS KORIN
JOSEANE MAXIMIANO DA SILVA, VÂNIA HÉRICA HERRERA

LOGÍSTICA REVERSA DE POLÍMEROS
GUSTAVO CASSETTARI POLETTO, VITOR JOSÉ C. LUDUWIG, RAFAEL MESSIAS RODELLA, EDSON DETREGIACHI FILHO

ALTERNATIVAS DE INSUMOS EM PASTAS DE DENTES PARA EVITAR O USO DE ADITIVOS QUÍMICOS QUE OFERECEM 
RISCOS À SAÚDE HUMANA
JOÃO VICTOR VALENCIANO ROCHA, PAULO CUSTÓDIO DO NASCIMENTO, FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS

FAZER UMA ANÁLISE QUANTITATIVA DO ATUAL CENÁRIO INDUSTRIAL BRASILEIRO.
PATRICK DINIZ DA CUNHA, FABIO PIOLA NAVARRO

APLICAÇÃO DE METAIS EM UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
LUCAS LIMA DE OLIVEIRA, JOÃO VITOR GREGGIO FERREIRA, VITOR BASTIANIK NASCIMENTO, LUIS GUSTAVO DE 
OLIVEIRA SIMOES

DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES ISO 9001
GEOVANE RICCI DE ALMEIDA, BRUNO LOPES CARREIRA, VAGNER GIROTTO, SANDRA REGINA VIEIRA DOS SANTOS

GESTÃO DE PESSOAS NA ÁREA DA SAÚDE
NATHÁLIA REGINA FERRARI FERREIRA, CÉLIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

A IMPORTÂNCIA DA EMBALAGEM PARA IMPULSIONAR AS VENDAS
LEONARDO PAULINO PERSIANI, YAGO RAUL BORGES PORTES, ROBERTA FERREIRA BRONDANI
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FELICIDADE NO LOCAL DE TRABALHO RESULTADA EM PRODUTIVIDADE
DAYANE MONTEIRO FERNANDES, CÉLIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

FILOSOFIA

A IGREJA COMO TUTORA DA CIVILIZAÇÃO OCIDENTAL
PEDRO CAVAZZANA, AMÉLIA DE JESUS OLIVEIRA

A ORIGEM DO MAL NA FILOSOFIA AGOSTINIANA
REGINALDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR, ORION FERREIRA LIMA

IGREJA, RELIGIÃO E CULTURA
JOÃO RAFAEL PEREIRA DA SILVA, AMÉLIA DE JESUS OLIVEIRA

A DICOTOMIA ENTRE O SAGRADO E O PROFANO
DANRLEY GABRIEL ALVES, AMÉLIA DE JESUS OLIVEIRA

CONTINUIDADE DA CIÊNCIA EM DUHEM: A IMPORTÂNCIA DA IDADE MÉDIA
JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA GUARSONI, AMÉLIA DE JESUS OLIVEIRA

FÉ E EDUCAÇÃO: POR UMA EDUCAÇÃO HUMANIZADA E CRISTÃ
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PARRON, MAURÍLIO ALVES RODRIGUES

MONARQUIA: O DEVER EM PRIMEIRO LUGAR
GABRIEL HENRIQUE CORRÊA SILVEIRA, MARCOS FERNANDES GONÇALVES

BIG BANG: UMA HIPÓTESE CIENTÍFICA E TEOLÓGICA PARA A EXPLICAÇÃO DO INÍCIO UNIVERSO
FLÁVIO OLIVEIRA DE FREITAS, AMÉLIA DE JESUS OLIVEIRA

HOMO SACER DE GIORGIO AGAMBEN
CARLOS EDUARDO DE VASCONCELOS, IVONIL PARRAZ

A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO COMO PENSAMENTO DA LIBERDADE EM MICHEL FOUCAULT
ERIK AMARAL LEME, ORION FERREIRA LIMA

ANÁLISE DO SURGIMENTO DO ANTISSEMITISMO JUDAICO E AS RELAÇÕES DOS JUDEUS COM O ESTADO-
NAÇÃO SEGUNDO O PENSAMENTO DA FILOSOFA HANNAH ARENDT
GUILHERME ULIAN, ORION FERREIRA LIMA

A IMPORTÂNCIA DA EXPERIÊNCIA DO SILÊNCIO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO
JOSINO JUNIOR NUNES DE SOUZA, AMÉLIA DE JESUS OLIVEIRA

A ARQUITETURA GÓTICA E A CONTEMPLAÇÃO DO ETERNO
PEDRO ROGÉRIO STEVANIN TIMÓTEO, AMÉLIA DE JESUS OLIVEIRA

G.K. CHESTERTON E O RELATIVISMO MODERNO
PAULO DE OLIVEIRA ARAUJO, ANTÔNIO ILÁRIO FELICI

VIAGEM NO TEMPO: SANTO AGOSTINHO COMO PONTO DE CONVERGÊNCIA NOS DIVERSOS CONCEITOS 
DE TEMPO
LUCAS SANTANA OLIVEIRA, ORION FERREIRA LIMA

AS INFLUÊNCIAS DAS FIGURAS SOCIAIS DE WALTER BENJAMIN NA SOCIEDADE BRASILEIRA
LUCIANO SOUZA DA CRUZ, MARCOS FERNANDES GONÇALVES

A VIRTUDE DA JUSTIÇA E A PESSOA DO JUIZ NO PENSAMENTO DE TOMÁS DE AQUINO
MURIEL FILIPPE DA SILVA, ANTÔNIO ILÁRIO FELICI

UMA SUPOSTA EXISTÊNCIA DA ÉTICA DA MENTIRA
DOLGLAS DO SANTOS SOUZA, ORION FERREIRA LIMA
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EM BUSCA DA COMPLETUDE – UMA ANÁLISE DA EXPOSIÇÃO MIDIÁTICA EM NOSSOS TEMPOS
RENAN MOREIRA GARCIA, AMÉLIA DE JESUS OLIVEIRA

"TUDO ME É PERMITIDO, MAS NEM TUDO ME CONVÉM" (I CORÍNTIOS, 6,12): UMA REFLEXÃO 
FILOSÓFICA A PARTIR DO LIVRE-ARBÍTRIO EM SANTO AGOSTINHO
JEFFERSON SILVA DE ALMEIDA, ORION FERREIRA LIMA

AS POLÍTICAS AFIRMATIVAS DAS MINORIAS SOCIAIS E A FILOSOFIA DE BENEDICTUS DE SPINOZA
RODOLFO BELLONI ZONTA, ORION FERREIRA LIMA

DUAS DIFERENTES ABORDAGENS SOBRE O SENTIDO DA VIDA: NIETZSCHE E VIKTOR FRANKL
TIAGO MARANDUBA DOS SANTOS, ORION FERREIRA LIMA

JACQUES MARITAIN E O NEOTOMISMO NA CONTEMPORANEIDADE
KLEBER SIENNA, MAURÍLIO ALVES RODRIGUES

A ASCENSÃO SOCIAL E O DECLÍNIO DA POLÍTICA
BRUNO LOPES DA SILVA, ORION FERREIRA LIMA

A LÓGICA COMO FERRAMENTA PARA A CONSTRUÇÃO DO RACIOCÍNIO FILOSÓFICO
FÁBIO DORINI MIONI, JOÃO ANTONIO DE MORAES

A PRUDÊNCIA SEGUNDO SANTO TOMÁS DE AQUINO
BRUNO FRANCO DE LIMA, ANTÔNIO ILÁRIO FELICI

A CRÍTICA DE POPPER À INDUÇÃO
JOÃO VITOR PANCHONI SANT ANNA, JOÃO ANTONIO DE MORAES

LOGÍSTICA

ARMAZENAGEM E ENTREGA DE PRODUTOS: ESTUDO SOBRE A PERDA DE PRODUTOS NA ARMAZENAGEM E NA 
ENTREGA EM UMA DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA
IURY CAMASSUTTI, LÚCIA HELENA FAZZANI DE CASTRO MARINO

RESILIÊNCIA EMOCIONAL
KARINA CHICILIA QUINTAM, CELIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

CAIXA MONTÁVEL PARA TRANSPORTES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS
PAULO ROGÉRIO AGUILAR JUNIOR, GEICI HELEM DA SILVA CRUZ, FRANCISCO

O PROCESSO DE RASTREAMENTO NO E-COMMERCE NA MELHORIA DE SERVIÇO AO CLIENTE
FELIPE DE ANDRADE TAMAE, DAIANE CAZARINI MARTINS, VINICIUS DA SILVA FERRAZ, LUCIANA CRISTINA LEITE

MECATRÔNICA INDUSTRIAL

USO DO PROTEUS EM DESENVOLVIMENTO DE PCI PARA BUSCADOR SOLAR DO PROJETO SOLAR-SIMA
PEDRO HENRIQUE MARINS ROLDÃO, BRUNO MIGUEL SANTOS CAMILO, EDIO ROBERTO MANFIO

ENVASADORA DE LÍQUIDOS AUTOMÁTICA
RODRIGO RODRIGUES, RENAN VICENTIN MOYA, EDSON MANCUZO

BICICLETA PARA DEFICIENTES VISUAIS
GABRIEL DOS SANTOS MANCUSO,FELIPE DOS ANJOS PINTO, ADALBERTO SANCHES MUNARO

ALTERNATIVAS AO CONTROLE AUTOMÁTICO DO NÍVEL DE GERADORES DE VAPOR
VINICIUS DIEGO BRITO DE SOUZA, LEONARDO LOPES DA SILVA, JOSÉ ARNALDO DUARTE

GERAÇÃO DE ENERGIA ATRAVÉS DO BIOGÁS
RICHARD RODRIGUES NOLON DE OLIVEIRA, PEDRO PAULO SAKATAUSKAS, JOSÉ ARNALDO DUARTE
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CALDEIRA
VINICIUS DIEGO BRITO DE SOUZA, LEONARDO LOPES DA SILVA, JOSÉ ARNALDO DUARTE

IMPRESSORA 3D
NATHALIA DE LIMA DE OLIVEIRA, PROFº ME. EDSON MANCUZO

CULTIVO PROTEGIDO MICROCONTROLADOR
RICARDO DANTAS DE MACEDO, JHONATHAN CRISTHOFER DOS SANTOS GUERRA, ADALBERTO SANCHES MUNARO

MEDIDOR DE LUZ MICROPROCESSADO
VINICIUS DE OLIVEIRA RINALDI, JUNIOR AUGUSTO PAES DE OLIVEIRA, EDIO ROBERTO MANFIO

MINI COOLER
RICARDO THIAGO SATELE, LUIS GUSTAVO DOS SANTOS, GUSTAVO CORAINI

SECADOR AUTOMÁTICO DE GRÃOS
HUGO FELIPE DA CUNHA RUBIRA, VLADEMIR AUGUSTO DOS SANTOS, ULYSSES DE BARROS FERNANDES

PLUSBEER
AMARILDO DE LIMA, ROGERIO AMARO BITTO, JOSÉ ANTONIO POLETTO

SECADOR AUTOMATICO DE GRÃOS
VLADEMIR AUGUSTO DOS SANTOS, ULYSSES

TÉCNICAS DE PINTURA E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA PARA PROTÓTIPOS MECATRÔNICOS DO PROJETO FAPESP 
DA FATEC GARÇA
PEDRO BOSA BORGHI, EDIO ROBERTO MANFIO, MARCOS VINICIUS BUENO DE MORAIS

CONTROLE DE DISPOSITIVO SOFISTICADO ACIONADOR DE MOTORES ELÉTRICOS POR COMANDO DE VOZ
JOÃO VITOR APARECIDO GONZAGA DESTRO, EDIO ROBERTO MANFIO

PRINTER CNC 3D PCMN1985
PAULO CÉSAR MORETTO NUNES, ILDEBERTO DE GENOVOBUGATTI

OTIMIZAÇÃO DE ALGORITMO EM BUSCADOR SOLAR CONTROLADO POR VOZ USANDO CÁLCULO MATEMÁTICO 
DEDICADO
RENATA UENO SALES, AISLAN TOTTI BERNARDO, EDIO ROBERTO MANFIO

AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE FURAÇÃO DE GRADES DE JANELA
GUSTAVO CASSETTARI POLETTO, EDSON DETREGIACHI FILHO

ESTACIONAMENTO VERTICAL AUTOMATIZADO
CARLOS AUGUSTO SILVA, GUILHERME CUSTÓDIO AZEVEDO SOUZA, PEDRO AUGUSTO DA CUNHA

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA WIFI PARA PROTÓTIPO SOLAR-SIMA COM O SHIELD ESP12 PARA ARDUINO
JULIANA PAULA GRESPI, MARCOS VINÍCIUS BUENO DE MORAIS, EDIO ROBERTO MANFIO

ESTACIONAMENTO INTELIGENTE
ALEX APARECIDO DE MOURA, FABIOLA SOUZA BATISTA DE MOURA, LAERTE EDSON NUNES

VEÍCULO TERRESTRE NÃO TRIPULADO COM RECURSO DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBSTÁCULOS FIXOS
RAYELLI CRISTINE AZEVEDO DE PAULA, EDIO ROBERTO MANFIO, MACOS VINICIUS BUENO DE MORAIS

PROGRAMAÇÃO, APLICAÇÃO E ESTUDO DE SENSORES AUXILIARES EM VTNT DO PROJETO SOLAR-SIMA
PEDRO BRAGATTO NETO, MARCOS VINÍCIUS BUENO DE MORAIS, EDIO ROBERTO MANFIO

REBOBINADEIRA AUTOMATIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE FIOS
PAULO HENRIQUE CAMACHO, EDUARDO LOPEZ PEDROSO JUNIOR, PEDRO AUGUSTO DA CUNHA
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MÁQUINA EMPANADORA DE SALGADOS
BRUNO RANGEL B DOS SANTOS, VINICIUS GARCIA DA SILVA, EDSON DETREGIACHI FILHO

QUICK SHIFTER PARA MOTOCICLETA
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS, BRUNO LOPES MARCIANO, EDSON MANCUZO

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE INDICADORES DE DIREÇÃO PARA MOTOCICLETAS
CAIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GOLIM, LEONARDO DE ALMEIDA GUIMARÃES, ULYSSES DE BARROS FERNANDES

ESTUFA MONITORADA POR SENSORES
MAURO ALEXANDRE VIEIRA FRABETTI, GUILHERME PACHECO FELIX, ILDEBERTO DE GENOVA BUGATTI

AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE INSERÇÃO DE EIXO NO ROTOR DE MOTORES ELÉTRICOS
DANIEL YUKIAHARA, GUILHERME SCARPARO MARTINS DE SOUZA, JOSÉ ARNALDO

CADEIRA DE RODAS CONVERSÍVEL EM MACA
VICTOR HUGO LIMA DA SILVA, PEDRO HENRIQUE SANTANA DA SILVA, ULYSSES DE BARROS FERNANDES

GERADOR DE ENERGIA EÓLICA PARA ÁREAS RURAIS
GUILHERME VINICIOS DINIZ, DAVIDSON ROQUE DA SILVA, EDSON DETREGIACHI FILHO

DOMÓTICA: SISTEMA RESIDENCIAL PARA RESOLUÇÃO DE TAREFAS
DANIEL HERMOM DE OLIVEIRA LIMA, LAERTE EDSON NUNES

VGA PARA TRANSPORTE DE CARGAS
FILIPE DE MESQUITA PEREIRA BERLANGA, WILLIAM KEIJI KOYAMA, ILDEBERTO DE GENOVA BUGATTI

AUTOMAÇÃO EM SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
DANILO LEANDRO MORAIS, JOÃO VICTOR PAES CAMILO, EDSON DETREGIACHI FILHO

GERENCIADOR AUTOMÁTICO DE BATERIAS ESTAIONÁRIAS PARA PROTÓTIPO SOLAR-SIMA
ROGERIO DA SILVA DOS SANTOS, MARCOS VINICIUS BUENO DE MORAES, EDIO ROBERTO MANFIO

SOFTWARE PARA CONTROLE DE MOVIMENTO DE VEÍCULO TERRESTRE NÃO TRIPULADO
MICHEL ANDERSON PAULINO, MARCOS VINICIUS BUENO DE MORAIS, EDIO ROBERTO MANFIO

GERADOR DE ENERGIA EÓLICA PARA MICROPROCESSADORES
BRENDO, MARCOS VINÍCIUS BUENO DE MORAIS, EDIO ROBERTO MANFIO

SISTEMA DE COLETA E ARMAZENAMENTO DE PEDRAS DE GRANIZO
GUILHERME CRUZ DE LIRA, MARCOS VINICIUS BUENO DE MORAIS, EDIO ROBERTO MANFIO

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

BIG SCHOLARLY DATA: UM ESTUDO DE CASO PARA ETL UTILIZANDO HADOOP APLICADO AO REPOSITÓRIO DE 
DADOS DE PESQUISA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEM
ISRAEL DA COSTA BATISTA, FÁBIO PIOLA NAVARRO

ESTUDO, SÍNTESE E IMPLEMENTAÇÃO DE AMBIENTES DE HARDWARE E SOFTWARE PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 
FOTOVOLTAICA
MAIK RODRIGUES RIBEIRO, VALDEIR DA SILVA NETO, MARCELO DE S. S. DOS SANTOS, ILDEBERTO DE GENOVA BUGATTI

AR DIGITAL
SAMUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, RICARDO JOSÉ SABATINE

AMBIENTE PARA EXTRAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO UTILIZANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
E PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURA
VICTOR JANUARIO GIANVECHIO, CAIO SARAIVA CONEGLIAN
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DESENVOLVIMENTO DE UMA ARQUITETURA DE MICROSSERVIÇOS PARA SISTEMA DE APOIO A TOMADA 
DE DECISÃO CRÍTICA
CÁSSIO GUILHERME VIANA DOS SANTOS, LEONARDO CASTRO BOTEGA

COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE FUSÃO DE DADOS NO CONTEXTO DE ANÁLISES CRIMINAIS
LEONARDO SOI SATO SANTOS, LEONARDO CASTRO BOTEGA

FRAMEWORK PARA DESIGN DE FASE - DO RASCUNHO NO PAPEL À ELEMENTOS DE DESIGN DE FASE
SAMUEL SEIDJY PADOVAN, RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

MODELOS PROBABILÍSTICOS DE TÓPICOS E SEU AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO E TOMADAS DE DECISÕES DAS 
ORGANIZAÇÕES
INGRID NAYARA DA SILVA ORTEGA, FÁBIO PIOLA NAVARRO

ARTEFATOS INFORMACIONAIS DO ECOSSISTEMA PAULISTA DE INOVAÇÃO
TAMARA DA SILVA ZONER, ELVIS FUSCO

FONTES INFORMACIONAIS NO CONTEXTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
GABRIEL GABRIEL LINO DE MARCO, FABIO PIOLA NAVARRO

MACHINE LEARNING: APRENDIZADO NA LITERATURA.
LUIZ PAULO VIEIRA, FABIO PIOLA NAVARRO

MEDICINA VIRTUAL
DANIEL MOYA DA SILVA, ALLAN CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA

DESENVOLVIMENTO DE MODELO SEMÂNTICO DE REPRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS PARA SUPORTAR 
A AVALIAÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO
JORDAN FERREIRA SARAN, LEONARDO CASTRO BOTEGA

TEOLOGIA

A ACESSIBILIDADE DE SURDOS NO CULTO LITÚRGICO: UMA ANÁLISE DE SUA PARTICIPAÇÃO À LUZ DOS 
DOCUMENTOS DA IGREJA
JOÃO PAULO GABRIEL MENDES DE MORAES, RENAN MOREIRA GARCIA, JOSINO JUNIOR NUNES DE SOUZA, BIANCA 
PEREIRA RODRIGUES YONEMOTU

RELIGIOSIDADE POPULAR: O POVO E SUAS PRÁTICAS RELIGIOSAS
LUCIANO VILALBA MOURA, MAURÍLIO ALVES RODRIGUES

POSSESSÃO, EXORCISMO E ORAÇÃO DE LIBERTAÇÃO
ÉDER FERREIRA BRUNO, EDMILSON JOSÉ ZANIN

OS SACRAMENTOS COMO AÇÕES SALVÍFICAS DE CRISTO E AS SUAS IMPLICAÇÕES NA VIDA DO CRISTÃO
JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA, MANOEL PACHECO

O COUNSELING COMO FERRAMENTA DE SUPORTE PARA O MINISTÉRIO PRESBITERAL CATÓLICO
JONATHAS ALFREDO ZAKIR PEREIRA, REGINALDO MARCOLINO

IGREJA: SACRAMENTO DE SALVAÇÃO NO MUNDO
VITOR HUGO PINHEIRO, REGINALDO MARCOLINO

A ÉTICA ESCATOLÓGICA COMO HORIZONTE DA PRÁXIS CRISTÃ: A PROMOÇÃO DA JUSTIÇA E DO DESENVOLVIMEN-
TO HUMANO INTEGRAL À LUZ DA ESPERANÇA
DANILO CORDEIRO SILVA, REGINALDO MARCOLINO

MARIA NO PLANO SALVÍFICO SEGUNDO O EVANGELHO DE SÃO LUCAS
FÁBIO DONIZETTI RIBEIRO, EDMILSON JOSÉ ZANIN
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O CRESCIMENTO DO E-COMMERCE
VITOR AUGUSTO RODRIGUES MARTINS
JOSE AUGUSTO HILLMANN DA SILVA

 O objetivo deste estudo é analisar o crescimento do e-commerce, exibin-
do as vantagens de optar por este negócio. Manter uma loja virtual tem como sua 
fraqueza a falta de confiança por parte dos compradores, e prazos de entrega, e a 
melhor maneira de resolver isso é conseguindo passar a confiança e elaborar uma 
boa logística. O presente estudo indica que tempos de crise no país o mercado está 
em baixa, porém desde o ano passado o e-commerce mostrou mais uma vez seu 
crescimento, com resultados significativos tendo no ano um faturamento na ordem 
de 59,9 bilhões de Reais, segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Ele-
trônico (ABComm), e tem uma projeção de 15% e faturamento de mais de 69 bi-
lhões de Reais para o ano de 2018 Com base nas análises e comparações realizadas 
neste trabalho, foi evidenciado que optar pelo investimento no ramo de e-commerce 
atualmente é a melhor opção devido ao mundo estar cada vez mais conectado, então 
esse é o melhor caminho para um novo empreendedor.

ATENDIMENTO EXCELENTE FIDELIZA O CLIENTE
DANIELA BORGES DE CARVALHO
ROBERTA FERREIRA BRONDANI

 O nível de serviços oferecidos no Brasil está cada vez mais precário e isso 
reflete na insatisfação dos clientes, que muitas vezes deixam de frequentar deter-
minados locais por terem sido mal atendidos. Falta de atenção, rispidez no atendi-
mento, omissão de informações ou informações transmitas errado são alguns dos 
motivos que causam a esta insatisfação. Por esta razão, compreender os fatores que 
impactam na satisfação dos consumidores e identificar maneiras de fidelizá-los é 
essencial. Neste sentido, este artigo tem como objetivo compreender como o marke-
ting pode contribuir para a melhoria da qualidade do atendimento ao cliente. A hi-

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EMPRESARIAL 
(PROCESSOS GERENCIAIS)
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pótese que se levanta é que o uso do marketing na gestão pode ajudar a fidelizar 
clientes e melhorar a qualidade do atendimento. Como metodologia será usada a 
Pesquisa Bibliográfica e uma pesquisa de campo com empresas de Marília e Re-
gião para verificar se elas utilizam alguma ferramenta de marketing para melhorar 
a qualidade do atendimento.

ESTRATÉGIA DE MARKETING: ESTUDO DE CASO SOBRE A 
EFICIÊNCIA DOS INSTRUMENTOS DE PROMOÇÃO EM PEQUENAS 
EMPRESAS NO SETOR DE ROUPAS NA CIDADE DE GARÇA- SP
NATÁLIA MAZINI DE CARVALHO
MARIA CRISTINA RODRIGUES

 Para manter eficaz o processo de comunicação com os clientes e investir na 
captação e satisfação do consumidor, muitas organizações utilizam as redes sociais 
e estratégias de marketing variadas, como as promoções. O trabalho tem como obje-
tivo geral verificar se as estratégias promocionais utilizadas pelos lojistas da cidade 
de Garça são as mesmas elencadas e valorizadas pelos compradores de roupas da 
região. O Estudo de Caso conta com a aplicação de questionário fechado- em forma-
to digital e postado em redes sociais específicas- junto aos proprietários das lojas 
de varejo e aos clientes que compram nas empresas desse ramo. A pesquisa é ex-
ploratória aliada à pesquisa bibliográfica, com análise descritiva e comparativa dos 
dados. Conclui-se, parcialmente, que as empresas usam estratégias do marketing 
digital para captar a atenção do consumidor e focam constantemente em promo-
ções, sendo que os clientes concebem essa estratégia como interessante e geradora 
de estímulo ao consumo.

A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO SOB O ENFOQUE DA 
CULTURA ORGANIZACIONAL
MILENA BARBAROTO FENILLE
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

 A literatura indica que a Cultura Organizacional influencia as decisões e 
práticas organizacionais, a ponto de interferir, positiva ou negativamente, na ma-
neira como as pessoas se comportam e se sentem no ambiente de trabalho. Assim 
como as pessoas, cada empresa possui suas próprias particularidades, suas crenças, 
seus valores e sua história, fatores estes denominados como Cultura Organizacional. 
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O estudo tem como proposta principal verificar o papel do ambiente organizacional 
no processo de promoção da qualidade de vida no trabalho. A metodologia é explo-
ratória, descritiva e analítica que inclui levantamento literário impresso e online e, 
ainda, pesquisa aplicada. O mesmo encontra-se em fase de conclusão, porém, per-
cebe-se que a Qualidade de Vida no Trabalho corresponde a um conjunto de ações 
implementadas com o objetivo de gerar melhorias gerenciais, tecnológicas e estru-
turais, a fim de promover o bem-estar e satisfação dos funcionários e de aumentar a 
produtividade dos negócios.

O CONFLITO NAS ORGANIZAÇÕES: ESTUDO DAS INFLUÊNCIAS DOS 
CONFLITOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(CRAS) DO MUNICÍPIO DE JÚLIO MESQUITA-SP
ANDREZA DOS SANTOS DA SILVA
CLÁUDIA MARIA BERNAVA AGUILLAR

 O processo social conflito faz parte da vida do homem e, portanto, é uma 
realidade nas organizações permeadas de competição. Desta forma, este trabalho 
objetivou estudar as influências dos conflitos no Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS) do Município de Júlio Mesquita - SP. Para tanto, a pesquisa explorató-
ria foi o procedimento metodológico escolhido e ganhou forma por meio da pesqui-
sa bibliográfica e do estudo de caso. Como técnicas de coleta de dados foi utilizada 
a observação sistemática e a aplicação de questionários abertos aos funcionários 
da organização. Como resultados parciais verificou-se que no CRAS existem muitas 
ocorrências de conflitos e que estes influenciam a qualidade de vida no trabalho.

QUAIS OS PRINCIPAIS FATORES QUE PODEM CONTRIBUIR PARA 
ADAPTAÇÃO DE COLABORADORES A INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS
PAULO HENRIQUE DA SILVA
CAMILA SANTANA
CÉLIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

 Com o avanço da tecnologia, se manter no mercado acaba se tornan-
do algo quase impossível sem inovação, muitos querem estar um salto a frente 
de sua concorrência, e como consequência disto a tecnologia é fundamental. Po-
rem tem-se escassez de mão de obra qualificada. Um dos grandes desafios em si-
tuações semelhantes, é motivar os colaboradores a aderir a inovação como ação 
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de melhoria. Manter transparência com relação a problemas e tomadas de deci-
sões, podem trazer resultados satisfatórios. Capacitação também pode ser uma 
das etapas deste processo, pois além de participarem das ideias é necessário os 
prepararem para as adversidades ocorridas pelas mudanças. A pesquisa será de-
senvolvida em livros e artigos em assuntos que traga respostas de como a em-
presa pode ter colaboradores qualificados para o uso da tecnologia e inovação.  

A ROTATIVIDADE DE COLABORADORES PROVOCADA POR FALTA DE 
COMPROMETIMENTO DE GESTORES
ÁLVARO MARCOMINI CASAVECHI
VÂNIA PASTRI GUTIERREZ

 No contexto atual de mercado no qual encontram-se profissionais qualifica-
dos para a produção e gestão de recursos, alguns colaboradores demonstram a seus 
gestores e diretores que perdem o interesse de se manterem empregados no quadro 
das empresas, pois despertam curiosidade em outras áreas ou sentem-se desafia-
dos por colegas ou superiores ou pelo acúmulo de trabalho e até mesmo pela difi-
culdade de manter relacionamentos profissionais dentro do microambiente a eles 
fornecidos. Contudo, profissionais de várias áreas relatam que não possuem mais o 
interesse anteriormente existente pelo trabalho, pois os gestores e/ou superiores 
não conseguem liderar ou até mesmo fornecer metas a serem cumpridas dentro das 
organizações. Isso acarreta no desinteresse de funcionários pela própria área de 
trabalho levando-os a desistência de manter-se empregados e a rotatividade, procu-
rando outros meios, onde a liderança é mais presente e corriqueira. O objetivo desse 
trabalho é analisar o fator do surgimento

A GESTÃO DE PESSOAS APLICADA ÀS GERAÇÕES Y E Z EM UMA 
EMPRESA DE MARÍLIA/SP
JÉSSICA CRISTINA TEODORO ROCHA
NELSON JÚLIO DE OLIVEIRA MIRANDA

 Compreender a diversidade da força de trabalho presente na organização é 
de extrema relevância na hora de gerir os colaboradores, pois as empresas possuem 
um ambiente multigeracional, ou seja, com mais de uma geração atuando, de for-
ma que há perfis de colaboradores diferentes, com divergência de opiniões, valores 
e motivação devido cada geração sofrer influências do contexto histórico e social 
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em que nasceram. As gerações Y e Z são as primeiras a serem altamente tecnoló-
gicas, necessitando assim que as organizações busquem novas formas para gerir 
certeiramente esses colaboradores. Com isso procura-se verificar como determina-
da empresa de Marília/SP tem aplicado a Gestão de Pessoas na administração das 
gerações Y e Z, considerando as diferenças existentes entre elas, de forma que se 
torne um fator positivo para a organização. Como procedimento metodológico será 
realizado um estudo de caso com questionário fechado para os funcionários e um 
questionário aberto para os gestores.

LIDERANÇA - AÇÃO DO GERENTE COM LIDERES INFORMAIS
FRANCISCO DA SILVA
PROF. DRA. ANDRÉIA DE ABREU SIQUEIRA

 Todos os seres humanos são diferentes no seu jeito de ser e de agir, pen-
sam diferente e por isso um completa o outro, seguindo essa ideia todos qualquer 
pessoa pode se tornar um líder. Líderes em geral são pessoas comuns, mas com o 
diferencial que se destacaram perante os seus companheiros, isso não significa que 
o indivíduo que se destacou é melhor ou pior que os outros colaboradores naquela 
determinada função que eles exercem, mas sim que essa pessoa tem a capacidade de 
influenciar os seus companheiros de setor, seja por palavras ou pelo seu jeito de agir 
no dia a dia do trabalho, casa, universidade, etc. Todas as pessoas podem aprender 
a ser líderes, estando em contato com outros indivíduos, pois assim aprendem e 
ensinam coisas novas também, ninguém não sabe nada que não possa ser ensinado 
e ninguém sabe tudo que não tenha nada para aprender, pessoas trabalhando juntas 
em grupo com o mesmo objetivo chegam muito mais longe e sem perceber acabam 
elevando seus conhecimentos.

A IMPORTÂNCIA DO CAPITAL HUMANO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO 
SEGMENTO ELETROELETRÔNICO DE GARÇA: ESTUDO DE CASO
ADILSON ADORNI JUNIOR
REGINA FERREIRA DA ROCHA

 As empresas, de todos os ramos, necessitam de um diferencial para se des-
tacarem no mercado. Diante disso, seus colaboradores passam a ser considerados 
como ativos pelas competências, habilidades e talentos, que contribuem aos negó-
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cios. Por outro lado, outro conceito, o de cluster é definido como um aglomerado 
de empresas que fabricam produtos similares, com diversos relatos de sucesso em 
todo o mundo. O capital intelectual é um ativo de grande valia para que as empresas 
conquistem resultados favoráveis. O problema norteador desta pesquisa é: a rotati-
vidade do capital humano pode comprometer a produtividade das empresas? Pro-
põe-se, então, investigar a representatividade do capital intelectual para empresas 
de pequeno porte do segmento eletroeletrônico. Justifica-se o estudo de caso por 
entender que em um cluster, a percepção do potencial individual pode ser decisiva 
para a sobrevivência de empresas, motivo que poderá atrair a atenção de gestores e 
tomadores de decisões.

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL
LEONARDO NASCIMENTO MARQUIZELLI
SANDRA REGINA VIEIRA DOS SANTOS

 O presente trabalho tem o objetivo de discutir a importância da comunica-
ção empresarial, de como a boa comunicação interna e externa pode motivar o cres-
cimento das empresas. Além disso, despertar o interesse de empresários, gestores e 
afins a procurar mais conhecimento sobre este tema. Sabemos que a comunicação é 
algo imprescindível a nossa vida e, hoje, o seu acesso é muito fácil. As empresas têm 
utilizado muito as redes sociais, o Instagram, para estabelecerem a comunicação en-
tre os seus públicos alvos. Para a comunicação externa, por meio do marketing e das 
propagandas, a tecnologia é utilizada para agilizar o contato. Para o público interno, 
ela é essencial para melhorar a produtividade. A pesquisa será realizada por meio 
de pesquisa bibliográfica sobre comunicação e comunicação empresarial.

NATUBALL
BRUNA RAFAELA DOS SANTOS CANDIDOS
ISABELA CARMEZINI PAVAN
PROF. ESPEC. FÁBIO RODRIGUES GONÇALVES

 Com o crescente interesse por um estilo de vida mais saudável, as pessoas 
procuram alternativas de alimentos que proporcionem uma alimentação mais equi-
librada, mas, que não deixe de ser prazerosa. Dessa forma, a criação de um produto 
que utilize matérias primas naturais como a farinha de coco e a Ora Pro Nobis vem 
de encontro aos anseios de quem deseja fazer escolhas inteligentes em seu dia a 
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dia. O objetivo do projeto é desenvolver doces naturais tendo como matérias pri-
mas diversificadas a farinha de coco e a Ora Pro Nobis, que proporcione energia 
e saciedade para as pessoas que buscam possuir uma alimentação e estilo de vida 
mais saudáveis, difundindo a utilização da Ora Pro Nobis como uma planta saudável 
e medicinal, com 25% de proteína pode ser aderida ao mundo fitness, assim como 
ajudar em tratamentos medicinais por conter propriedades anti-inflamatórias, ci-
catrizantes e regenerativas. Os produtos a serem desenvolvidos serão doces feitos a 
partir de matérias primas naturais.

MARKETING DE RELACIONAMENTO: APLICABILIDADE NO 
SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICO
MAIRIM CRISTINA BAZAN DOS SANTOS
LUANA MAIA WOIDA

 Com os constantes e fatídicos descasos noticiados diariamente no sistema 
de saúde público, vislumbra-se o anseio e a busca por políticas e ações participati-
vas que revertam a imagem negativa que se fixou dentre seus usuários. O marketing 
de relacionamento surge como um dos meios passiveis de tal reversão. Através de 
estudos, conceitos e aplicabilidade, objetiva-se uma melhora no relacionamento, fi-
delidade, satisfação, feedback dentre outros pontos com seus usuários.  A proposta 
visa analisar e desenvolver a aplicação direta do marketing de relacionamento den-
tro de uma dessas instituições, com o intuito de definir métodos que possam con-
vencer a diretoria e/ou conselho administrativo de melhorias que passem a deixar 
os pacientes satisfeitos com o atendimento recebido.

A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA PROPENSA AO FOMENTO DE 
ISONOMIA: ANÁLISE DE CONJUNTURA PARA CONSTRUÇÃO DAS 
ESTRATÉGIAS DE GESTÃO
THIAGO GRAVATIN HILÁRIO DO NASCIMENTO
CLÁUDIA MARIA BERNAVA AGUILLAR

 O objetivo deste estudo é fazer uma análise de conjuntura da sociedade pela 
ótica da classe subordinada e desta maneira identificar a função social da escola que 
possibilita a redução da diferença social, violência, evasão escolar e analfabetismo 
funcional por meio de sujeitos críticos, históricos, políticos e possuidores da contra-
cultura necessária para transformar a sociedade. Este objetivo pode ser resumido a 
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uma questão: Qual deve ser o objetivo das escolas para promover sujeitos integrais 
capazes de transformar a realidade brasileira? O método dialético entra em cena no 
desenvolvimento do trabalho e tem como meio a pesquisa bibliográfica. O trabalho 
se torna relevante, pois apenas com a definição do objetivo da escola é possível cons-
truir as estratégias e definir as ações necessária para que ele seja alcançado. O re-
sultado esperado é definir os aspectos e o objetivo necessários para conquistar um 
ensino capaz de contribuir na formação de indivíduos críticos e transformadores.

MOTIVAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO
ANA PAULA CARESIA NEVES
REGINA FERREIRA DA ROCHA

 Motivação se refere a uma atividade crítica de administração. Por esta razão, 
os gestores empregam-se técnicas com o propósito de facilitar os comportamentos 
dos funcionários de modo a favorecer o alcance dos objetivos da organização. É in-
contestável que o trabalho é um dos fatores mais importante na vida do indivíduo, 
pois é dele que o trabalhador passa a fazer jus ao salário que provê o sustento da sua 
família. Contudo, o salário pode ser visto como a recompensa pelo serviço prestado. 
Pretende-se, então, investigar se a motivação pode influenciar a produtividade do 
funcionário e, consequentemente, interferir no seu salário. Observa-se que ao melho-
rar o relacionamento entre empresa e funcionário, o trabalho será desenvolvido com 
qualidade, eficiência e competência, de modo a propiciar muitas formas de incentivo 
ao colaborador. Quanto aos critérios metodológicos será realizado o estudo de caso 
em empresa do segmento de máquinas agrícolas do interior do estado de São Paulo.

SALESYS (SALE SYSTEM)
LUIZ FELIPE BERALDO DE ALMEIDA
RENATA CARVALHO PASCHOAL

 SALESYS tem o propósito de solucionar alguns problemas encontrados na 
empresa PPA, situada na cidade de Garça-SP. Um deles, por exemplo, é a falta de co-
nhecimento dos clientes com alguns produtos da PPA. O SALESYS foi desenvolvido 
para facilitar e auxiliar a questão de compra dos clientes PPA, contendo abas que 
mostram um menu de todos os produtos com a imagem dos mesmos. Ele poderá 
fazer um fechamento de compras, sem ao menos consultar os compradores ou aten-
dentes de telemarketing. O sistema terá uma entrada de dados possibilitando que o 
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cliente digite os códigos dos produtos ou faça um filtro com a descrição do produto. 
Após escolher a peça, aparecerá uma foto da peça, com as opções “adicionar aos 
favoritos” e “adicionar ao carrinho”. Na opção “favorita” terão todas as peças salvas, 
e no adicionar ao carrinho, o cliente poderá finalizar a sua compra.

RELAÇÕES DE PODER NO ÂMBITO DAS ORGANIZAÇÕES
VALTAIR BARBOSA DA SILVA
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

 Há muito se discute acerca do exercício do poder, como dos impactos que 
lhe são provenientes. No âmbito organizacional as relações de poder delimitam 
fronteiras departamentais, estruturas hierárquicas, além da influência da liderança 
nos resultados almejados pela empresa e também na cultura das organizações. Este 
estudo tem por objetivo abordar as cinco fontes de poder responsáveis pela garantia 
e manutenção da autoridade, sendo elas coerção, recompensa, referência, punição 
e competência, além de suas interações com os estilos de liderança e a teoria dos 
traços. Assim, considera-se a importância da alternância na articulação dos poderes 
à luz da abordagem de liderança situacional, uma vez que a reboque de demandas 
específicas todas as fontes se fazem necessárias em oportuno momento. É preciso 
expertise frente a dinâmica do mundo organizacional mais imediatista no alcance 
de metas, mas não menos voltado aos planos estratégicos de longo prazo, para aliar 
assertivamente teoria e prática.

SEGURANÇA DO TRABALHO
EDSON CRUZ DA SILVA
WILLIAM CARLOS CRUZ

 O Projeto visa estudar os conjuntos de medidas para minimizar os aciden-
tes de trabalho, doenças ocupacionais bem como proteger a integridade e a capaci-
dade do trabalhador.
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APLICATIVO PARA EMPRESAS DO VAREJO 
ALIMENTÍCIO “SANTA GRANA”
BRUNO ZANELATTI BORIN
FABIO DACÊNCIO PEREIRA  
 O grande desafio das empresas de varejo no ramo alimentício é saber como 
fidelizar o cliente, saber seus gostos, ou seja, tratá-los da forma mais pessoal possível, 
o aplicativo “Santa Grana” vai de encontro com essa necessidade, usando a vantagem 
de pagamento com cash-back, ou seja, a devolução de uma porcentagem do valor de 
compra como crédito para compras futuras, como o principal atrativo para a insta-
lação do aplicativo e assim possibilitar que a empresa possa saber suas preferências 
de produtos e hábitos que ajudam a mapear os focos de consumo destes cliente. Por 
meio do estudo das principais plataformas de desenvolvimento para mobile, Xama-
rin e Ionic, foi selecionado o Ionic pela sua praticidade e agilidade para o desenvol-
vimento para as principais plataformas, adequação ao projeto, bem como pela vasta 
utilização no mercado atual, complementando os estudos com Java-script e Angular.

FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES: UMA ESTRATEGIA 
COMPETITIVA DE MARKETING
IAGO HENRIQUE GUEDES JUSTINO
ANTONIO CÉSAR DAL’EVEDOVE

 Este trabalho tem como objetivo o estudo das estratégias voltadas à área de 
marketing levando em consideração as vantagens da retenção dos clientes para as 
organizações e, também considerando os desafios a serem alcançados na fidelização 
dos consumidores. Assim, se procura entender os fatores predominantes implícito 
no comportamento dos compradores em geral, explicando como os gestores das res-
pectivas empresas estão se adequando a esses fenômenos e quais são as estratégias 
tomadas para se sobressair diante dos concorrentes, mantendo o cliente sempre por 
perto. O trabalho de caráter exploratório, o estudo se e realizado em duas empresas 
de ramos distintos, no intuito de absorver e filtrar resultados variáveis que possa 
contribuir com o enriquecimento do projeto. O estudo exploratório, o projeto busca 
trabalhar sempre em cima de ideias já concebidas, explicando os problemas com 
embasamento em livros e dissertações e teses.
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CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL PARA CARGO DE LIDERANÇA
FRANCIELE GOMES DOS SANTOS
ALESSANDRA SENSÃO
CELIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

 Partindo da premissa que a liderança pode ser um diferencial para a orga-
nização, uma vez que o líder tem entre as suas atribuições contribuir com o desen-
volvimento do potencial dos membros de sua equipe. Deve ser exemplo e conseguir 
influenciar pessoas a desenvolverem as suas tarefas. Mas, para que o profissional 
que ocupa o cargo de líder tenha condições de atender aos requisitos do cargo, deve 
ser capacitado. O colocar um profissional sem qualificações no geral não terá con-
dições de exercer o seu papel com sucesso. Assim, os autores do presente artigo 
optaram por desenvolver uma pesquisa bibliográfica em livros e artigos para buscar 
o embasamento teórico para o trabalho e uma pesquisa empírica com o objetivo de 
verificar como os profissionais que ocupam cargo de liderança são capacitados. O 
tema tratado no artigo é de grande valia, é um tema discutido nas academias e no 
meio empresarial.

POSSIBILIDADES E OBSTÁCULOS À IMPLEMENTAÇÃO DE UM 
MODELO ESTRUTURA KNOW HOW DE FRANQUIA IMPORTADO DE 
DONUTS NO BRASIL: ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS
VITOR FERNANDO DOS SANTOS LOPES
MATHEUS MACHADO DE OLIVEIRA E OLIVEIRA
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

 Considerando o processo e obstáculos para a internacionalização de uma 
rede de franquias no comércio de donuts, objetiva-se esclarecer todos os critérios e 
requisitos necessários para a abertura e exercício do negócio, estabelecendo todos 
os parâmetros demandados pelo franqueador e tipificando-os de forma clara e de-
talhada. Para tanto, procede-se a metodologia de pesquisa qualitativa. Desse modo, 
observa-se demasiada atenção para celebração de um contrato de franquia tendo 
em vista o número de detalhes a serem explicados, o que permite concluir que há 
necessidade de auxílio e conhecimento específico na área para serem cumpridas as 
metas e requisitos propostos por ambas as partes, sempre visando a prosperidade 
da relação e do empreendimento.
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PADRONIZAÇÃO EM SERVIÇOS: UM ESTUDO DE CASO DE UM 
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
JESSICA MICHELÃO CAFFER
MOHAMAD ALI FADLALAH
LUIZ EDUARDO ZAMAI

  A padronização em serviços de uma organização implica em uma forma de 
organizar os serviços prestados para que estes atendam às expectativas do consumi-
dor de maneira simples e inteligente. Assim sendo, o presente artigo tem como obje-
tivo geral apresentar um estudo de caso acerca da padronização em serviços em um 
escritório de contabilidade. Para atingir o referido objetivo, tem-se como objetivos 
específicos: conceituar atividades de serviços, estudar as ferramentas de qualidade 
em serviços, e demonstrar por meio de revisão de literatura e da análise do estudo 
de caso a importância da padronização em serviços ao cliente. Para desenvolver essa 
temática, foi utilizado primeiramente o método de pesquisa bibliográfica, em dife-
rentes suportes de informação (livros, artigos e bases de dados online – Scielo e Goo-
gle Acadêmico). Fundamentando-se no embasamento teórico da referida pesquisa 
bibliográfica realizou-se um estudo de caso em um escritório de contabilidade. 

O LIDER NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL: ESTUDO DE CASO 
SOBRE AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS POR UM 
LÍDER NO EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO
DÉBORA DAIANE DE AZEVEDO DA SILVA
ANDRÉIA DE ABREU SIQUEIRA

 Entende-se que a liderança é de suma importância na organização, pois é 
ela que direciona a equipe para o alcance dos objetivos. Existe uma percepção sobre 
os estilos de liderança e o modo em que isso afeta em sua tomada de decisão. Sendo 
assim a um grande desafio do líder em lidar com grandes fluxos de pessoas. O traba-
lho em estudo tem como objetivo demonstrar as dificuldades do líder no exercício 
de sua função dentro da organização e relatar sobre as barreiras presentes no dia-
-a-dia. Este trabalho, portanto, tem como foco: Quais são as principais dificuldades 
enfrentadas por um líder no exercício da sua função? Para responder esta questão 
específica como metodologia partiu-se da revisão de literatura. Como instrumento 
de pesquisa optou-se a um questionário qualitativo seguido pelo estudo de caso a 
ser realizada em uma empresa do ramo alimentício localizada na cidade Garça /SP.
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ELAS NA CIÊNCIA: PRODUÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DAS 
DISCENTES NA FATEC GARÇA SOBRE ENERGIA FOTOVOLTAICA
JOYE KATHELEN DA PAIXAO DE MORAES
EDIO ROBERTO MANFIO

 O uso da energia fotovoltaica em estudos ligados ao Empreendedorismo 
tem crescido de forma significativa levando em consideração a adoção da susten-
tabilidade nas Organizações e a crescente presença feminina nas ciências exatas. 
Desse modo, pretende-se investigar a participação das discentes em projetos tec-
nológicos dos três cursos da Fatec Garça. Para tal, utiliza-se a bibliografia nas áreas 
de Sustentabilidade, Inovação e Empreendedorismo Feminino juntamente com um 
questionário fechado qualitativo, estudo de caso e pesquisa de caráter exploratório. 
Além das vantagens na utilização da energia solar e incremento à inovação e sus-
tentabilidade nas Organizações, o acesso à ciência por parte das discentes contribui 
para mudança no mercado de trabalho. Considera-se também a recente junção entre 
gênero e ciência como campo de análise, a competitividade trazida pelo Empreende-
dorismo Feminino e a diversidade, visando a Inovação e Inteligência Competitiva no 
meio Acadêmico e Organizacional.

AS DIFICULDADES ENFRENTADAS POR PEQUENAS E MÉDIAS 
EMPRESAS NO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO
NOEMY GÓIS VIDO
VÂNIA CRISTINA PASTRI GUTIERREZ

 As pequenas e medias empresas buscam sempre prosperar nos negócios 
visando a competitividade, a viabilidade e a rentabilidade, e por conta da globali-
zação a perspectiva de comércio exterior entre os empresários se torna cada vez 
maior, porém vários fatores interferem na conquista do sucesso, bem como a es-
cassez de recursos financeiros de infraestrutura e no processo de produção, além 
da ausência de apoio governamental para incentivo do comércio e as altas taxas de 
impostos. Com isso, tem-se como objetivo apresentar os desafios que as pequenas 
e medias empresas enfrentam ao se idealizar no comércio exterior e indicar quais 
os caminhos possíveis para que o processo de internacionalização seja bem-sucedi-
do. O trabalho terá como fonte de pesquisa bibliográfica, livros e artigos de autores 
renomados. Espera-se apresentar ao fim os problemas, os meios legais da interna-
cionalização e os benefícios que possam ser gerados ao empresário, assim como, o 
retorno financeiro e a geração de emprego.
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O PROCESSO DE COACHING E SEU IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E PROFISSIONAL
IGOR JOSÉ MENEZES FIRMINO
DENISE BRAGA
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

 A rotina empresarial do mundo está cada vez mais competitiva. As empresas 
que aproveitam para desenvolver suas equipes e seus líderes encontrarão caminhos 
mais eficazes para os resultados desejados e garantirão mais vantagem com relação aos 
seus concorrentes. Com isso, o coaching passa a ser uma ferramenta de fundamental im-
portância no desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores. Nesse contexto, 
o objetivo do estudo é identificar o processo do coaching e seu impacto no preparo de 
pessoas no âmbito empresarial. A metodologia utilizada para elaboração do trabalho 
é a qualitativa, pois procura um entendimento mais à fundo sobre o tema proposto. A 
pesquisa se caracteriza pela natureza como exploratória e analítica com levantamento 
literário e pesquisa aplicada, tendo como objeto de estudo o filme “Coach Carter”. Os re-
sultados demonstram que é preciso conhecer e investir no potencial dos colaboradores, 
estar junto, incentivá-los, mesmo quando a realidade mostra o contrário.

O COMÉRCIO DO AÇO CORTADO E DOBRADO NA CIDADE DE 
MARÍLIA UMA ANALISE SOB A ÓTICA DO ADMINISTRADOR
GIOVANE DA SILVA PASINI
JORGE LUIS BARBOSA MACIEL JUNIOR

 A construção civil vem passando por constantes mudanças e com isso, a fim 
de atender à necessidade no mercado, novas tecnologias surgem, uma delas é um 
novo modelo para o fornecimento de aço na obra, o Corte e Dobra, que consiste na 
compra do aço já cortado e dobrado de acordo com o projeto e entregue conforme 
com cronograma da obra. O objetivo do trabalho é entender como está o comércio 
do Aço corte e dobra na cidade de Marília, e sua viabilidade de acordo com as van-
tagens e desvantagens, tudo sob a ótica de um administrador. A escolha de da cida-
de Marília, deu-se por conta do vasto parque industrial e da grande expansão que 
a município nos últimos anos, surgindo diversos empreendimentos imobiliários, 
aquecendo a indústria local. Para alcançar os objetivos propostos foi realizado le-
vantamento de informações, com base em estudo bibliográficos, pesquisa de campo 
e entrevistas.
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GESTÃO EM ESTRATÉGICA COM FOCO EM LOGÍSTICA
LEANDRO APARECIDO PEREIRA
LUCIA HELENA FAZZANE DE CASTRO MARINO

 A Logística está relacionada com todo o processo de aquisição armazena-
gem e distribuição de materiais para atender à necessidade ou objetivo que se que-
ria alcançar. A partir da análise realizada a partir das pesquisas a logística pode ser-
vir como instrumento de gestão na racionalização dos custos de uma organização 
mais eficiente. Estar atento às informações; de forma ágil e eficaz, sempre exigindo 
excelência no gerenciamento das seguintes etapas: o Gestão de estoques; o Arma-
zenagem; o Gestão de compras; o Transportes; o Estratégia financeira; o Conhecer 
o fluxo de armazenagem de materiais durante a produção; o Saber a quantidade de 
produtos acabados.

LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS
GABRIELA DE JESUS LEITE
NATALIA PERINA BUENO
BIANCA CAIRES ARAUJO
LUIZ EDUARDO ZAMAI

 O presente artigo trata de conceitos da Logística e gerenciamento da Ca-
deia de Suprimentos, bem como sua importância para uma gestão eficiente, que 
visa bons resultados nas relações com clientes e fornecedores. Para isto, o setor de 
logística exige espaço bem planejado, com movimentação adequada de materiais, 
pessoas e informações, evitando-se possíveis desperdícios como perda de tempo, 
ineficiência e avaria de produto, garantindo também agilidade nos processos envol-
vidos que, ao fim, garantam a entrega do produto, na hora e lugar certo, bem como 
na quantidade certa fortalecendo assim, todos os elos da sua Cadeia Produtiva. Para 
explorar mais o tema, foi realizada uma pesquisa de campo em uma das maiores e 
mais importantes indústrias de doces e snacks do país, que tem sua matriz localiza-
da em Marília-SP e atualmente já exporta para mais de sessenta países no mundo.
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A ESTABILIDADE NO FUNCIONALISMO PÚBLICO
DENISE CECÍLIO LOPES
MARIA CRISTINA RODRIGUES

 As mudanças ocorridas nas últimas décadas no contexto do trabalho e a 
sensação de insegurança fez com que parte da sociedade produtiva buscasse no con-
curso público oportunidade de manter-se empregado, com tranquilidade financeira, 
vivendo-se a sensação de estabilidade funcional. O objetivo da pesquisa é indagar e 
analisar como a estabilidade é entendida pelos funcionários contratados pelos regi-
mes estatutário e celetista e como essa compreensão tem impacto nas suas ações e 
maneira de exercer suas atividades no ambiente laboral. O Estudo de Caso é no setor 
educacional da Prefeitura de Ubirajara-SP, com aplicação de questionário fechado 
aos seus funcionários. A pesquisa exploratória alia-se à pesquisa bibliográfica para 
alicerçar o tema. A abordagem é qualitativa, com análise descritiva e comparativa 
dos dados à luz da teoria sobre o assunto. Conclui-se, parcialmente, que os funcio-
nários desconhecem as leis do funcionalismo público e acreditam que nunca serão 
demitidos, têm estabilidade.

A IMPORTÂNCIA DA POLÍTICA PÚBLICA PARA A SOBREVIVÊNCIA 
DAS MICROEMPRESAS: ESTUDO DE CASO NO CLUSTER 
DE GARÇA/SP
VINICIUS TSUNEYUKI TACHIBANA
SÉRGIO NOUGUES WARGAFTIG

 No Brasil, as empresas de pequeno porte, apesar dos desafios enfrentados, ob-
tiveram proporcionalidade expressiva sobre o Produto Interno Bruto (PIB). O cenário 
mercadológico competitivo exige resultados favoráveis e, por esta razão, as redes de 
empresas é um novo paradigma. Nelas, a empresa-mãe é alimentada por insumos fabri-
cados por empresas de menor porte. Há, ainda, o Cluster que é a aglomeração de empre-
sas de um mesmo segmento de negócios. Então, questiona-se: Há interferência direta 
e indireta das políticas públicas na sobrevivência das pequenas empresas? Através de 
pesquisa bibliográfica, este estudo procura investigar quais são as interferências polí-
ticas/econômicas em empresas de um cluster. Justifica-se o trabalho por possibilitar 
que gestores/órgãos governamentais possam analisar as variáveis estudados e adotar 
ações estratégicas que minimizem estes impactos. Espera-se que o estudo revele infor-
mações que contribuam com o desenvolvimento local.
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CONTRATO DE SEGURO: PAGAMENTO DAS SEGURADORAS NO 
SEGURO RESIDENCIAL
FERNANDA CASARINI
SILVANA FESTA

 A finalidade do seguro residencial, é proteger e oferecer suporte ao suporte 
ao patrimônio, do morador, buscam-se meios de prevenir perdas por fatos que não 
tem previsão e danosos. Por meio do contrato em que o segurado e a seguradora as-
sumem obrigações recíprocas. O objetivo de a pesquisa é determinar a indenização 
de um seguro ou não nos contratos de seguro residencial, por meio da análise do 
contrato de seguro. A investigação da pesquisa realizou-se por meio do método de 
pesquisa descritivo qualitativo e o de técnicas de coleta de dados são: bibliográficas, 
dissertações, teses, artigos de revistas, internet e estudo de caso. Evidenciou-se os 
elementos que determinam o pagamento de indenização ou o não pagamento nega-
tiva) de um processo de sinistro na direção das condições gerais apresentada por 
uma seguradora. 

HELPTUR – APLICATIVO ANDROID QUE AUXILIA TURISTAS NA 
BUSCA PELOS MELHORES LUGARES DA CIDADE VISITADA
MATEUS GARCIA DOS SANTOS
RENATA APARECIDA DE CARVALHO PASCHOAL

 Nosso país possui uma natureza de beleza única e uma diversificação cultural 
muito grande, ou seja, o Brasil tem um potencial turístico privilegiado, uma área onde 
se houver os devidos investimentos para o crescimento da mesma, poderá ajudar muito 
o país em relação à economia. Uma das possíveis razões por certos descontentamentos 
de alguns turistas é não ter conseguido visitar alguns dos melhores lugares da cida-
de, talvez por falta conhecimento. O objetivo desse projeto é ajudar turistas a tirar um 
maior proveito do lugar visitado, através de um aplicativo que forneça tal facilidade, 
juntamente com funções para colocar lugares já visitados ou que pretendem visitar. Na 
atual sociedade, através da tecnologia conseguimos obter respostas para perguntas que 
anteriormente não tínhamos, conseguimos concluir tarefas que antes não conseguía-
mos com muita praticidade e uma das melhores e mais ágeis ferramentas é a tecnologia 
mobile, escolhida como plataforma para o desenvolvimento desse projeto.
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A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA EM RELAÇÃO À 
MOTIVAÇÃO DA EQUIPE
ALINE SILVA LOPES
CAROLINA CREMONINI CAMILO
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

 As organizações buscam, incansavelmente, formas de atrair a atenção dos 
colaboradores com a finalidade de promover a excelência do serviço e, consequen-
temente, obter os resultados previstos pela organização. Essa motivação está estrei-
tamente ligada à atuação da liderança que gerencia os processos e pessoas no am-
biente empresarial. Nesse contexto, o estudo tem a principal proposta de descobrir 
de que maneira a motivação influencia no crescimento da organização e no desem-
penho da equipe. A metodologia é considerada exploratória, descritiva e analítica 
por meio de levantamento literário e pesquisa aplicada nas empresas Sasazaki e 
Jacto. Os resultados demonstram que para manter uma equipe motivada é necessá-
rio ir além de um simples cargo de liderança, para isso é necessário fazer com que 
os liderados se sintam importantes tanto pelo líder quanto pela equipe como um 
todo. Trabalhos repetitivos, falta de desafios, medos, dentre outros fatores, também 
colaboram para a desmotivação.

IMPACTO DA LIDERANÇA EM ORGANZAÇÕES: ESTUDO 
COMPARATIVO SOBRE OS REFLEXOS DA LIDERANÇA EM EMPRESAS 
DE MÉDIO PORTE DO SEGMENTO X DE GARÇA
EMILY DAIANI ALVES MUNIZ
REGINA FERREIRA DA ROCHA

 As organizações dependem do bom funcionamento dos sistemas administra-
tivos para se manterem ativas no mercado altamente tecnológico e que exige maior ca-
pacitação pessoal. A figura de um líder é crucial para que se atinjam resultados esperados 
em uma produção e se obtenha a excelência dos processos. Contudo, muitas empresas podem 
enfrentar dificuldades em seus processos produtivos. Desse modo, busca-se compreender de 
que forma os estilos de liderança interferem no desempenho produtivo das empresas em um 
determinado segmento. Quanto aos critérios metodológicos, partiu-se da revisão bibliográfica 
sobre os estilos de liderança e uma posterior pesquisa de campo utilizando questionários 
fechados. Como justificativa, pode-se dizer que a análise do estilo de liderança e sua 
influência sobre a produção, pode servir como reflexão aos gestores e a academia. Espera-se 
que a discussão possibilite a comparação de estilos e seus reflexos nas organizações.
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CONTROLE DE GESTÃO E A NECESSIDADE DO COMPLIANCE NO 
SETOR NO PÚBLICO
ÁLEX VINICIUS SCHIAVÃO
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

 Compliance: o termo tem origem no idioma inglês e vem do verbo to comply, 
que significa agir de acordo com regras internas de uma organização, seja ela uma 
empresa, órgãos estatais, partidos políticos ou entidades do Terceiro Setor sem fins 
lucrativos. Este trabalho tem como objetivo apontar para necessidade da implemen-
tação do Compliance no setor no Público. Isto, pois, os programas de Compliance 
coordena as ações, atuando como instrumento integrado aos pilares da Governança, 
definidos de forma, a quais sejam: Transparência, Equidade, Prestação de Contas e 
Responsabilidade de uma corporação - circunstâncias aguardadas pela sociedade 
em relação ao Estado. O trabalho se desenvolverá num primeiro momento com base 
em levantamento bibliográfico sobre o assunto.

GESTÃO ESTRATÉGICA DE CONTROLADORIA: UMA ANÁLISE 
CRÍTICA AO CICLO FINANCEIRO DA AMBEV
GERSON RICARDO DA SILVA
GUILHERME FERNANDO DOS SANTOS
LUIS FERNANDO MANFRIM

 O real dimensionamento da necessidade de Capital de Giro tem sido um dos 
grandes desafios aos gestores financeiros. Utilizando-se de demonstrações financei-
ras para a construção de um algoritmo no índice de Quociente de Posicionamento 
Relativo (QPR), a presente pesquisa objetivou analisar o comportamento do capital 
de giro de uma empresa do segmento alimentício. Para que a gestão busque alcan-
çar seus objetivos de gerenciamento e controles, há a necessidade da montagem 
coordenada de mecanismos que norteiem o gestor e possibilite a visualização de 
onde se quer chegar. Pautado neste raciocínio, cita-se o caso da empresa AMBEV, no 
que tange aos Prazos Médio de Estocagem, Prazo Médio de Contas a Receber, Prazo 
Médio de Contas a Pagar, Ciclo Financeiro e Indicadores Estratégicos, entre os anos 
de 2013 e 2017. Conclui-se que o Controller da empresa se obriga a estar ligado 
diretamente com as tendências e preferências que o mercado exige. 
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GESTÃO ESTRATÉGICA PARA GRUPOS DE ALTA PERFORMANCE COM 
CAPITAL PSICOLÓGICO POSITIVO NAS ESCOLAS
THIAGO GRAVATIN HILÁRIO DO NASCIMENTO
CLÁUDIA MARIA BERNAVA AGUILLAR

 Este trabalho objetiva apresentar ferramentas de gestão de pessoas que per-
mitirão uma visão estratégica em recursos humanos para promover o capital psicoló-
gico positivo e grupos de alta performance nas escolas. A problemática desde estudo 
é: como as teorias de recursos humanos podem melhorar os índices escolares? A 
metodologia adotada compreende a pesquisa bibliográfica por meio da abordagem 
da teoria da complexidade e, também, a pesquisa quantitativa através da aplicação de 
questionários fechados com escala de Likert nas administrações escolares. O traba-
lho se justifica, pois, os índices de evasão escolar e analfabetismo funcional no siste-
ma de ensino brasileiro não apresentam diminuição e este estudo se ocupa em reter 
talentos e melhorar a eficiência dos diversos grupos existentes na escola. O resultado 
esperado é auxiliar a gestão escolar com teorias administrativas que melhorem a 
satisfação e a eficiência dos diversos grupos pertencentes à instituição.

ESTUDO DE CASO DO GERENCIAMENTO DO ALMOXARIFADO DE 
PEÇAS DE UMA EMPRESA DO RAMO ALIMENTÍCIO DA CIDADE DE 
MARILIA-SP
EMERSON EDUARDO DOS SANTOS
REGINA FERREIRA DA ROCHA

 O setor de estoque é primordial por concentrar materiais que suprem as 
necessidades gerais de uma empresa. Em especial, é ele o responsável por controlar 
as operações de entrada e saída de materiais. Em virtude disso, suas operações são 
importantes por tratar de assuntos pertinentes a contabilidade e, consequentemen-
te, da saúde financeira da empresa. Portanto, dada sua representatividade, se não 
for bem gerido, o setor produtivo poderá sofrer abalos, em decorrência da falta de 
precisão e exatidão de dados e informações, ou seja, falta de acuracidade. Preten-
de-se, então, investigar o modo de gerenciamento de estoque visando verificar a 
existência nível de acuracidade do estoque. A justificativa deste estudo consiste na 
exploração de elementos que favoreçam a reflexão de gestores visando minimizar 
problemas no setor. Será realizado um estudo de caso em empresa do segmento ali-
mentício de Marília/SP. Espera – se que o projeto contribua com a discussão acerca 
da acuracidade.
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A INFLUÊNCIA DO COMPORTAMENTO INDIVIDUAL E GRUPAL NA 
FORMAÇÃO DA CULTURA EMPRESARIAL
KAREN LETICIA ALEXANDRE PEREIRA
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

 A literatura aponta que toda organização para ter sucesso depende das pes-
soas que nela trabalha. Essas pessoas possuem valores e objetivos individualizados que 
são construídos mediante a história de cada um. Por outro lado, as organizações neces-
sitam da força das equipes para que as missões departamentais e setoriais se estabele-
çam. Nesse caso, é preciso que os objetivos organizacionais estejam bem definidos para 
que sejam devidamente alcançados por todos os envolvidos no processo. Assim, o estu-
do tem a principal proposta de verificar a importância do comportamento individual e 
grupal na formação e manutenção de valores no âmbito organizacional. A metodologia 
conta com levantamento literário e pesquisa exploratória de modo a validar a funda-
mentação teórica. A pesquisa encontra-se em fase inicial de desenvolvimento, porém, 
os primeiros resultados indicam que o conjunto de valores e crenças adotados pela 
organização é que diferencia as ações e comportamento das pessoas nelas inseridas.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AMBEV
SAMUEL DA SILVA SANCHES
FRANCINE SOUZA DA CRUZ
LUIS FERNANDO MANFRIM

 A premissa deste trabalho tem como enfoque principal realizar uma aná-
lise do cenário econômico-financeiro da empresa AMBEV, levando-se em consi-
deração o período de 2016 a 2017. Nesse contexto, são utilizados dois métodos 
de análise financeiros, sendo, a análise vertical e horizontal para obtenção de um 
entendimento em solvência, e cálculos de indicadores de liquidez e endivida-
mento. Verifica-se que a empresa AMBEV vem enfrentando problemas com seu 
índice de liquidez, nos dois anos analisado, já que este refere-se ao coeficiente 
de grau de capacidade de pagamento, o que mostra que a empresa vem aumen-
tando sua dependência com capital de terceiros. Assim com base nos dados apu-
rados entre 2016 até 2017, conclui-se que a empresa necessita de uma reor-
ganização para que possa ter uma maior solidez no seu processo de gestão.  
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A TERCEIRIZAÇÃO NA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO 
DA LOGÍSTICA EMPRESARIAL
LUIZ FELIPE COBRA VIEIRA
VICTOR SHUBER DOS SANTOS
VINICIUS FOMENTON CRISOSTOMO
LUCIANA CRISTINA LEITE

 Considerando as atividades da logística, pode-se assim dizer que seu propo-
sito fundamenta-se na seguinte tríade: o produto certo, para o cliente certo e no tem-
po certo. Entretanto, desenvolver suas atividades em alto nível de serviço e a um baixo 
custo significa atingir o nível ótimo, o que de certo modo, é um desafio quando con-
siderado, por exemplo, a atividade de distribuição que é onerosa para as empresas, 
resultando na terceirização dessa atividade. A terceirização, de modo geral, pode ser 
entendida como um processo na qual se transfere, para terceiros, a responsabilidade 
de se desenvolver determinas atividades. Nesse foco, o objetivo do presente estudo é 
o de compreender como a terceirização se aplica nas atividades de distribuição, assim 
como suas vantagens e desvantagens. Para tanto, será utilizada a pesquisa bibliográ-
fica onde espera-se compreender qualitativamente a viabilidade da terceirização na 
logística empresarial. 

GESTÃO DE PESSOAS: AS DIFICULDADES DE CAPTAÇÃO 
E RETENÇÃO DE TALENTOS EM UMA EMPRESA DE GRANDE PORTE 
SEM A ÁREA DE RH
GRAZIELA DE OLIVEIRA
REGINA FERREIRA DA ROCHA

 O avanço tecnológico favorece a disseminação das informações, gerando uma 
complexa rede de comunicação. Por outro lado, é possível observar que as empresas 
buscam pessoas bem qualificadas e capazes de responder às suas necessidades para 
sobreviverem diante de seus competidores. No entanto, o setor de Recursos Humanos 
(RH) parece existir em grandes e médias empresas. Esse setor é responsável por recru-
tar e selecionar pessoas adequadas a ocupação de cargos e com competências específi-
cas. Observa-se, contudo, que muitas empresas optam por delegar aos gestores dos di-
versos setores a responsabilidade de contratar e reter seus colaboradores. Procura-se, 
então, conhecer as particularidades do processo de contratação e a adoção de métodos 
utilizados por gestores de uma empresa de médio porte. Este estudo possibilitará aos 
gestores a realização de uma reflexão sobre o teor levantado. Quanto aos critérios me-
todológicos, optou-se pelo estudo de caso para confrontar os dados e a literatura.
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COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL ESTRATÉGICA
WAGNER DA COSTA BOCCHI
SANDRA REGINA VIEIRA DOS SANTOS

 O Presente artigo tem por objetivo o estudo de como a implementação da 
teoria sobre estratégias de comunicação empresarial influencia e promove uma me-
lhor integração entre os públicos interno e externo, visando o desenvolvimento e 
crescimento das empresas. Esta pesquisa foi realizada a partir do estudo de caso fei-
to na empresa Phutura Distribuidora, na cidade de Marília - SP, no período de junho 
até agosto de 2018. Foi avaliado, nesta pesquisa, o desenvolvimento da progressão 
da empresa antes e durante as alterações estratégicas estabelecidas para a melho-
ria da comunicação, ou seja, foram avaliadas as dificuldades que existiam antes e 
durante a mudança e o resultado obtido neste processo. A metodologia utilizada 
para este trabalho foi a pesquisa teórica por meio do referencial bibliográfico sobre 
Comunicação Empresarial e pesquisa empírica.

O ABSENTEÍSMO E A ROTATIVIDADE DAS MULHERES NO 
AMBIENTE DE TRABALHO
PRISCILA JAQUELINE PIMENTA SILVA
CLAUDIA BERNAVA

 Este estudo tem como propósito investigar os fatores determinantes que 
ocasionam o absenteísmo e a rotatividade das mulheres no emprego. Como procedi-
mento metodológicos utilizou-se da pesquisa bibliográfica e do estudo de caso com 
funcionárias de uma empresa de varejo da região de Marília-SP, por meio da aplica-
ção de questionários com perguntas abertas e fechadas. Concluiu-se que o absen-
teísmo e a rotatividade estão associados à falta de motivação, às condições precárias 
de trabalho, às doenças e a fatores que acometem apenas com as mulheres, como 
por exemplo, a maternidade, as responsabilidades de cuidarem do lar e a violência 
doméstica, ou seja, motivos relacionados ao ambiente familiar e que causam efeitos 
na vida social e profissional das mulheres. O absenteísmo é, portanto, um proble-
ma que deve ser melhor analisado pelos profissionais especializados em gestão de 
pessoas para o desenvolvimento de programas e atividades que possam prevenir e 
diminuir suas causas.
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SEU EMPREGO TE FAZ FELIZ? “A NECESSIDADE DA BUSCA PELA 
FELICIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO”
JAÍNE YARA PORFIRIO
CELIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

 Muitas pessoas conhecem a sensação de encontrar o “emprego dos sonhos” 
e a posição ideal em sua carreira, quando isso ocorre: a pessoa se sente completa, 
realizada e feliz. Se ela encontra esse tipo de trabalho, que lhe proporciona o “en-
gajamento” a sua satisfação no trabalho é bem maior. Quando a pessoa percebe que 
trabalha naquilo que gosta, é normal que ela se dedique para fazer o melhor, além de 
se manter motivada. No entanto ao analisar uma situação, cada vez mais comum que 
existe com aqueles que perdem seu propósito e ambição, acomodando-se, até que 
perdem seu propósito e ambição, acomodando-se, não tendo mais a mesma vontade 
de trabalhar, e nem tendo a mesma produtividade. Acreditando que a felicidade no 
ambiente de trabalho contribui para melhoria da organização e da pessoa, o objeti-
vo do presente trabalho é desenvolver um estudo bibliográfico sobre o que leva as 
pessoas a se sentirem feliz, satisfeitas no seu ambiente de trabalho.

GESTÃO DE EMPRESA FAMILIAR: ESTUDO DE CASO EM UMA 
EMPRESA DO SETOR VAREJISTA
CAIQUE BARON DOS SANTOS
ANDRÉIA DE ABREU SIQUEIRA

 Com o mercado atual em constante mudança, é essencial que as empresas 
que desejam se manter no mercado, busquem aprimorar os seus serviços. O proble-
ma de pesquisa se dá em descobrir quais são as principais dificuldades de gestão en-
frentadas por uma empresa familiar de pequeno porte do segmento varejista. Para 
tanto, objetiva-se diagnosticar o funcionamento cotidiano de uma empresa familiar 
de pequeno porte e, a partir deste estudo, propor soluções de melhoria conforme 
sua realidade. Será utilizada a metodologia de pesquisa de campo e bibliográfica, 
em que será estudada a organização apresentada através de pesquisas no ambiente 
e revisão literária referente ao conceito de organização e sua estrutura organizacio-
nal. Dessa forma, será aplicado um novo modelo de divisão e ordenação de ativida-
des, implantação de nota fiscal e cobrança de juros, abolindo assim a prática do uso 
da caderneta, reajustes no ambiente físico, controle sobre a logística de mercadorias 
e o uso de computadores.
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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES: ESTUDO DE 
CASO EM ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE GARÇA/SP
ANDREA CARMEZINI MALANGE
FABIO RODRIGUES GONÇALVES

 Em um mercado tão competitivo se torna necessário para as organizações 
estar sempre à procura de inovações e a tecnologia da informação (TI) tem sido cada 
vez mais utilizada para aumentar a eficiência das empresas. Mas, esse fator trouxe 
problemas relacionados à segurança de um ativo fundamental nos dias de hoje: a in-
formação. Assim, esse estudo tem como objetivo analisar a segurança da informação 
em instituição de ensino pública de nível médio e técnico e realizou um estudo de 
caso com questionário, entrevistas e observação para compreender o quadro geral 
da segurança da informação nessa organização. É relevante entender como as ins-
tituições de ensino públicas se protegem de eventuais ataques a seus sistemas. Os 
resultados obtidos mostraram que a instituição pesquisada está em estágio inicial 
quanto à segurança da informação, pois, não possui uma Política de Segurança ado-
tada pela Direção, sendo que os mecanismos de segurança utilizados são iniciativas 
somente do departamento de TI.

COMUNICAÇÃO INTERNA
DÉBORA ALMEIDA MORASSATO
CELIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

 A comunicação interna é responsável pelo bom funcionamento e alinha-
mento de informações entre a organização e seus colaboradores, e é através dela 
que são divulgados os valores e informações. Informações essas que podem ser ge-
radas na diretoria e devem ser transmitidas de forma eficaz para os outros colabora-
dores. Existem empresas que buscam consultorias para desenvolver plano de comu-
nicação. No geral tais empresas conseguem que seus colaboradores participem de 
forma colaborativas nas atividades. Porém, outras empresas ainda não investem em 
comunicação da forma que deveriam, no geral acreditam ser algo complexo que vai 
exigir muitos esforços e investimento. Considerando o como as organizações veem a 
comunicação. O autor do presente trabalho tem por objetivo desenvolver uma pes-
quisa bibliografia em livros e artigos, averiguando como podem as empresas ter 
conhecimento da importância e implantação da comunicação interna.
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OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL E SEUS IMPACTOS EMPRESARIAIS
LARISSA CHADI E SILVA
LUCIANA CRISTINA LEITE
JOÃO LUIS JAVERA
SILVANA FESTA

 O Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previden-
ciárias e Trabalhistas, (e-Social) é um projeto do Governo Federal com o objetivo 
de formalizar digitalmente as informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais 
relativas a relação de trabalho, envolvendo as esferas do Poder Público: Receita Fe-
deral do Brasil, Instituto Nacional de Previdência Social, Caixa Econômica Federal, 
Ministério do Trabalho e Emprego e a Justiça do Trabalho. A pesquisa objetivou-se 
identificar os impactos na operacionalização do sistema, vantagens e desvantagens 
decorrentes da sua implantação. A metodologia de pesquisa quantitativa, explora-
tória, e pesquisa de campo na modalidade de levantamento de dados por meio de 
entrevistas, aplicado em organizações de grande porte na cidade de Marília. O resul-
tado da pesquisa evidenciou o impacto nas organizações, com dúvidas e incertezas 
na execução do sistema, por ser um projeto inovador com quebradas de paradigmas 
das rotinas trabalhistas.

MARKETING EMPRESARIAL COMO TRAMPOLIM PARA 
O SEU NEGÓCIO
ENZO RAFAEL TAVARES ATELLI
JOÃO LUIS JAVERA
LUCIANA CRISTINA LEITE
MARINA JOÃO BERNARDES DE OLIVEIRA

 Diante do atual cenário econômico, de alta competitividade, para que uma 
empresa se mantenha no mercado, é preciso o uso de um marketing empresarial 
como trampolim, a fim de impulsionar o empreendedorismo. Desse modo, o objetivo 
desta pesquisa é de identificar a importância do marketing com estratégias inova-
doras, como trampolim de desenvolvimento empresarial. Para tanto, a metodologia 
adotada será a fundamentação teórica da pesquisa em pauta, bem como um estudo 
de caso com o uso de técnicas qualitativas e quantitativas. O resultado esperado com 
este trabalho é evidenciar que o marketing empresarial é capaz de captar a atenção 
de possíveis clientes, ofertando o valor ao produto, como características tangíveis, 
mantendo o relacionamento e atendendo às novas demandas do mercado. 
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ENERGIA FOTOVOLTAICA
ALEX TOSHIO OHNUMA TACHIBANA
VITOR PARENQUINE DOS SANTOS
JOSÉ ARNALDO DUARTE

 A energia solar já era usada no passado como fonte de energia para fazer 
fogo e aquecer casas e água. Já no século XIX, o físico francês Alexandre Edmond ob-
servou pela primeira vez o efeito fotovoltaico, quando realizava algumas experiências 
com eletrodos. Alexandre Edmond foi quem criou a energia solar no ano de 1839. 
Atualmente as vantagens econômicas envolvendo a energia solar passaram a ter mui-
to peso, além dos benefícios ao ambiente. O mercado de energia proveniente do sol 
também sofreu grandes quedas de preço de equipamentos, o que resultou em aces-
sibilidade na instalação de sistemas solares pela população. Ainda não vivemos no 
ápice da história da energia solar, porém, os sistemas solares fotovoltaicos oferecem 
diversas vantagens e representam uma excelente alternativa para a geração de ener-
gia em comunidades isoladas que, muitas vezes ainda utilizam combustíveis fosseis. 
Este trabalho tem como objetivo calcular a TIR na geração de energia fotovoltaica.

VISÃO CRÍTICA SOBRE O ABSENTEÍSMO NO AMBIENTE LABORAL 
COMO QUESTÃO CULTURAL DO TRABALHADOR BRASILEIRO: 
ESTUDO DE CAMPO SOBRE OS MOTIVOS QUE LEVAM OS 
TRABALHADORES SE AUSENTAREM DO AMBIENTE LABORAL NA 
CIDADE DE MARÍLIA/SP
FERNANDA DE ALCÂNTARA RAMOS
PROF. ME. WILLIAM CARLOS CRUZ

 O absenteísmo é um termo utilizado para caracterizar ausências e faltas 
frequentes no ambiente de trabalho. É um termo pouco conhecido e de difícil estudo 
dentro da organização. O tema foi escolhido a partir de acontecimentos presente no 
dia-a-dia e que geram diversos problemas dentro da organização quando não se é 
trabalho. Para entender mais sobre o tema utilizou-se de vários artigos e livros que 
abordam o tema, suas causas e consequências como também algumas soluções. O 
problema de pesquisa é buscar a resposta para a pergunta “Quais os reais motivos 
que levam os indivíduos a se ausentarem no trabalho”? O seu levantamento será 
através de um questionário fechado com questões que busca identificar esses moti-
vos das ausências. Os entrevistados são os próprios residentes da cidade de Marília/
SP. Espera-se além de identificar os motivos individuais para o absenteísmo, apon-
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tar o grau de satisfação deles em seu emprego atual, tendo em vista que também 
pode influenciar no grau de absenteísmo

A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM 
CONSOLIDAR UMA MARCA PRIME NO SETOR ALIMENTÍCIO
BRUNA ARIADINES DORO AZEVEDO SILVA
DANIELA APARECIDA DOS SANTOS FLORENCIO
DANILO SATO ALVES
LUIZ EDUARDO ZAMAI

 Planejamento estratégico é uma ferramenta utilizada pelas organizações 
com o objetivo de desenvolver estratégias que possibilitem enfrentar o ambiente 
turbulento e competitivo da atualidade. O comportamento do consumidor é con-
duzido por fatores culturais: sociais, pessoais, psicológicos. Quando identificados e 
analisados, fornecem informações que podem adaptar-se as necessidades e desejos 
do público-alvo. Para determinar o perfil do seu público é utilizado o estudo demo-
gráfico. Com o mundo globalizado a rapidez da informação e sua facilidade via web, 
a sua empresa não está concorrendo somente com aquelas que se localizam na sua 
proximidade. A segmentação de mercado é importante para identificar grupos de 
compradores que procuram os mesmos atributos. O objetivo de tornar a sua marca 
mais conhecida, mais desejada, mais positiva na mente e no coração dos seus consu-
midores, é denominado Branding. Sua importância será demonstrada no estudo de 
caso realizado no 515 Pizza e Grill.

INÍCIO, ASCENSÃO E SUCESSO ININTERRUPTO DA ANTIGA LINHA 
DA VOLKSWAGEN E AS DIFICULDADES NA RESTAURAÇÃO: ESTUDO 
DO ANTIGOMOBILISMO SOB O PONTO DE VISTA DA GE
RODRIGO DOS SANTOS VEGGIAN
EDIO ROBERTO MANFIO

 A ascensão da antiga linha de automóveis Volkswagen e o sucesso que se 
mantém na atualidade entre clientes fiéis e jovens entusiastas suscita muitas pes-
quisas. O objetivo deste trabalho é discorrer sobre as dificuldades do gestor res-
taurador em preservar a história automotiva nacional, recuperar essas máquinas e 
fazer com que tal processo seja executado e concluído com êxito. Para tanto foram 
efetuadas uma pesquisa bibliográfica e as entrevistas junto a profissionais da área. 
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Considerando que a administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e con-
trolar o uso de recursos e de competências organizacionais para alcançar determi-
nados objetivos de maneira eficaz através de um arranjo integrado e convergente, 
procurou-se verificar e elencar, na cidade de Garça-SP, quais as dificuldades mais 
comuns enfrentadas pelo profissional gestor restaurador de carros antigos até a fi-
nalização de cada veículo.

O CONTEXTO DA INOVAÇÃO NAS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS (MPE’S)
PAULO ROBERTO ESCARPARI JUNIOR
ANDREIA DE ABREU SIQUEIRA

 A inovação se demonstra como um dos aspectos de evolução e de desenvol-
vimento no cotidiano das organizações, incluindo no processo das micro e pequenas 
empresas (MPE’s). A competitividade em mercados cada vez mais exigentes, a dimi-
nuição da vida útil e o crescimento exponencialmente de novos produtos/serviços, 
são condições que exigem a inovação constante. As Inovações provocam à geração 
de vantagens competitivas, motivação nas empresas a alcançarem constantemen-
te a inovação, a fim de que não sejam ultrapassadas por empresas concorrentes. 
Partindo deste contexto, esse trabalho tem por objetivo explorar a relação entre a 
inovação e a melhoria no desempenho das MPE’s. Como método de pesquisa será 
realizada uma revisão da literatura e pesquisa de campo, na forma de um estudo de 
caso, em empresas de micro e pequeno porte, de nichos diferentes. Com a análise 
dos resultados coletados espera-se poder identificar e caracterizar se as inovações 
tecnológicas estão presentes no cotidiano das MPEs

A LIDERANÇA FEMININA NA ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL E NA 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA: ANÁLISE DAS TOMADAS DE DECISÕES DAS 
DOCENTES NA FATEC DE GARÇA
JOYCE KATHELEN DA PAIXÃO DE MORAES
CLÁUDIA MARIA BERNAVA AGUILLAR

 Considerando a crescente presença feminina em postos de liderança nas Or-
ganizações e na produção científica brasileira, busca-se investigar como ocorre o pro-
cesso de comunicação e de tomada de decisão entre as docentes da Fatec de Garça, ou 
seja, analisar a atuação feminina nesta Instituição de modo a identificar as vantagens 
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de sua gerência e docência para a inovação científica e competitividade perante as 
demais Organizações Educacionais. Para tanto, utiliza-se da pesquisa exploratória 
por meio da análise bibliográfica e estudo de caso, por meio da aplicação de um ques-
tionário qualitativo e uma pesquisa de caráter descritivo. Observa-se, previamente, 
os mecanismos de comunicação e acesso à informação como primordiais para o al-
cance de tais cargos, visto que há barreiras invisíveis no tocante à ascensão feminina 
em postos de chefia relacionados à cultura organizacional e a dicotomia entre gênero 
e ciência, o que leva a uma relação entre os sexos e as Profissões em determinados

REARRANJO FÍSICO: AS DIFICULDADES EM UM ARMAZÉM GERAL 
DO RAMO CAFEEIRO NA CIDADE DE GARÇA/SP
SAMUEL COELHO LULA
LÚCIA HELENA FAZZANE DE CASTRO MARINO

 O presente trabalho, tem por objetivo de conhecer as dificuldades enfrentadas 
por um armazém geral do ramo cafeeiro quanto a movimentação interna de produtos 
e posteriormente apresentar um modelo de rearranjo físico da planta empresarial que 
favoreça e possa contribuir para uma movimentação mais ágil e segura dos produtos e 
de pessoas. Para que isso seja possível este projeto procura conhecer os processos que 
a empresa utiliza para a movimentação de seus produtos e ao conhecer essas dificul-
dades é possível analisar suas operações. Observa-se, ainda, a existência de tendências 
do segmento de negócio que viabilizam a movimentação interna com agilidade e inte-
ligência. Daí a possibilidade de traçar uma proposta que possa favorecer o alcance de 
resultados que melhorem a produtividade e a logística. A empresa objeto de estudo, não 
sendo proprietária deste imóvel, tem como obstáculo sua estrutura, que foi construída 
em meados da década de 1960, sendo que o ramo tem sofrido com mudanças.

OS ESTILOS DE LIDERANÇA NO AMBIENTE EMPRESARIAL: ESTUDO 
DE CASO EM UMA EMPRESA GARCENSE
BEATRIZ KELLEN DOS SANTOS
REGINA FERREIRA DA ROCHA

 Liderança é um tema muito estudado, em razão do líder ter um caráter in-
fluenciador, devido a sua relação com a eficiência do processo produtivo da empresa, 
pois é o responsável por estimular, persuadir, influenciar, e convencer de maneira in-
teligente seus subordinados. Pode-se, então, dizer que há uma importante interdepen-
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dência que faz com que os resultados sejam diretamente ligados a uma ação proposta 
pelo líder. Busca-se, portanto, investigar qual é o estilo de liderança predominante em 
uma empresa do ramo de automação da cidade de Garça, e de que forma ela interfere 
no aumento, ou não, da produtividade. Trata-se de uma pesquisa de caráter explorató-
rio, do estudo de caso com questionário visando a abordagem qualitativa. Ressalta-se 
que o trabalho permitirá a reflexão de membros administrativos e da comunidade 
acadêmica sobre a influência do líder como ferramenta de produtividade. Espera-se 
confrontar o teor levantado com os preceitos científicos.

OS FUNCIONÁRIOS TATUADOS NO COMÉRCIO DE GARÇA-SP: UM 
ESTUDO DE CASO SOBRE A EXISTÊNCIA DE PRECONCEITO E 
DIVERSIDADE NAS EMPRESAS
TAYNAH MAGRI PAES
ISIS FERREIRA

 O comércio da cidade de Garça em sua maioria é composto por lojas de rou-
pas; sapatos; acessórios; utilidades domésticas; materiais para construção civil entre 
outras variedades. A questão central da presente pesquisa se define em: Existe pre-
conceito sobre os profissionais tatuados nas empresas do comércio de Garça-SP? O 
objetivo geral por sua vez busca: Diagnosticar a existência de preconceito sobre os 
profissionais tatuados nas empresas do comércio da cidade. A pesquisa tem caráter 
qualitativo e quantitativo, fazendo uso do estudo de caso como método. O referencial 
teórico estabelece uma discussão sobre as temáticas: mercado de trabalho; precon-
ceito e leitura de estereótipos e diversidade nas organizações. É de extrema impor-
tância abordar a temática da diversidade no mercado de trabalho, contribuindo para 
a desmistificação de pensamentos e ações embasadas em preconceitos e estereótipos.

CONFLITOS ORGANIZACIONAIS
FERNANDA DOS SANTOS SILVA
ANDREIA DE ABREU SIQUEIRA

 Este trabalho tem como tema o conflito nas empresas, isto é, o processo social 
dissociativo que pode afetar de maneira positiva ou negativa a organização. Tem por 
objetivo, portanto, estudar os conflitos dentro do departamento e analisar quais são 
os fatores maiores que geram os conflitos na empresa. Esse trabalho se justifica, pois 
os conflitos organizacionais são frequentes nas empresas pela insatisfação, desmotiva-
ção, despreparação, falta de interesse. O conflito é presente na maioria das empresas, 
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a organização que ainda não passou, irá passar por conflito. Com isso o gestor deve 
estar preparado e ter capacidade para resolver o conflito, ele precisa ter habilidade e 
competência para solucionar os conflitos da melhor maneira possível. Nesse sentido, a 
presente pesquisa é caracterizada como exploratória e descritiva, usando como método 
de construção uma pesquisa bibliográfica e um estudo de caso em uma organização.

GESTÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA EM INDÚSTRIA
BARBARA PALMEZAN VANNUZINI
DIEGO VINICIUS NOVAIS DA SILVA
BIANCA APARECIDA MARCATO DE MORAES
LUIZ EDUARDO ZAMAI

 O gerenciamento efetivo de uma linha de produção, sob o contexto de uma ca-
pacidade produtiva, preza pela determinação de um ponto de equilíbrio que atenda de 
forma completa a demanda, buscando eficiência (fazer bem e corretamente, empregar 
do melhor modo os recursos disponíveis) e eficácia (atingir objetivos e resultados) dos 
processos que entrarão em fase de gerenciamento. A produção se relaciona com sua 
demanda, visa lucros efetivos para a empresa, cortando todo gasto desnecessário, que 
não gere retorno e possa ocasionar perdas. A capacidade fabril, genericamente deduzi-
da como a quantidade máxima da linha de produção, é a noção de capacidade máxima 
de operações desenvolvidas num certo período de tempo, pois é necessário estipular a 
capacidade máxima levando em conta o fator (tempo), que influencia diretamente nas 
repostas de lucro da operação, onde processo mais produtivo é o mais otimizado, que 
proporciona o melhor resultado possível no menor espaço de tempo.

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UMA BIBLIOTECA
JHONDSON SANTOS LOURENCO
LARRISA PAVARINI DA LUZ

 O conceito de biblioteca virtual se apresenta como uma alternativa para 
ampliar as condições de busca e disponibilidade de informações de maneira geral, 
aliando o acesso ao local. Com isso esse sistema busca a transição de modelo tra-
dicional de uma biblioteca para o modelo de biblioteca virtual. Desenvolvendo um 
software que ajuda na busca e empréstimos de livros na biblioteca da Fatec Garça 
disponibilizando todo acervo e consulta dos livros que contém na biblioteca física. 
Este trabalho é importante para o usuário ter um programa que seja de fácil acesso e 
utilização. Desta forma espera-se que o software possa ajudar o usuário fornecendo 
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conteúdo e recursos necessários para a aprendizagem, e que facilite o intelecto do 
utilizador, e possibilitando o contato dos usuários da biblioteca com os bibliotecá-
rios da Fatec Garça através do site.

GESTÃO DEMOCRÁTICA: AS DIFICULDADES DE SUA IMPLANTAÇÃO 
EM UMA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA CIDADE 
DE GARÇA/SP
ROSANA ROCHA DA SILVA
CLAUDIA MARIA BERNAVA AGUILLAR

 O presente estudo discorre sobre o tema gestão democrática nas organiza-
ções educacionais, com o propósito de responder a seguinte questão problema: por 
que a gestão democrática ainda representa ser um grande desafio no cotidiano das 
escolas públicas? Os procedimentos metodológicos utilizados foram as pesquisas bi-
bliográfica, documental e um estudo de caso para a coleta de um conjunto de informa-
ções empíricas com os sujeitos no espaço onde o fenômeno ocorre. Observou-se que 
existe uma grande necessidade de esclarecimentos acerca da gestão democrática na 
escola, ou seja, um longo caminho a ser percorrido na construção de uma comunidade 
escolar mais participativa, esclarecida, responsável, igualitária e consciente do seu 
papel na transformação da realidade social. 

A QUALIFICAÇÃO COMO INSTRUMENTO PARA A MELHORIA DA 
PRODUTIVIDADE: ESTUDO DE CASO
CLAUDENIR DEANIN
EDIO ROBERTO MANFIO

 Este trabalho apresenta um estudo de caso obtido por meio de levantamen-
to de dados e pesquisas realizadas em empresa especializada na área de serviços. 
O objetivo geral é verificar se a qualificação do colaborador apresenta relação com 
a permanência ou extinção da organização do mercado de atuação e consequente 
permanência e colocação do colaborador nas vagas de trabalhos oferecidas. Especi-
ficamente, o estudo propõe revisar a literatura sobre qualificação e capacitação dos 
colaboradores nas organizações; discutir os pressupostos e conceitos referentes à 
qualificação e capacitação; identificar as áreas que são mais relevantes para as em-
presas; apontar na organização o nível de qualificação e capacitação de cada um dos 
colaboradores; sugerir treinamentos específicos e programas de incentivos que pro-
movam o nivelamento do conhecimento e qualificação dos colaboradores.
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CULTURA ORGANIZACIONAL – ESTUDO DE CASO SOBRE 
ELEMENTOS DE SUPOSIÇÕES COMPARTILHADAS EM UMA 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
REINALDO DA SILVA GONÇALVES
EDIO ROBERTO MANFIO

 Existem diferentes definições para classificação de pequena empresa, con-
tudo a globalização compondo -se como ambiente externo destas organizações, afe-
ta a cultura dessas. Portanto, justifica-se a escolha desse assunto devido ao interesse 
em obter conhecimento sobre como a cultura é formatada e mantida em pequenas 
empresas e se cumprem sua função de apoio à gestão. Esse estudo tem como ob-
jetivo principal identificar a existência das suposições compartilhadas pelos inte-
grantes da empresa de pequeno porte, situada na cidade de Marilia. Além disso, tem 
como objetivos específicos identificar a existência de conflitos dentro do processo 
e propor ações de melhoria, permitindo assim, o aprimoramento dos processos ge-
rencial dessas empresas. Com isso, acredita-se que será possível analisar na prática 
como é a realização e a utilização da gestão de pessoas na pequena empresa.

UMA EMPRESA CHAMADA FANTASTIQUE GÂTEAU
BRUNA RAFAELA DOS SANTOS CANDIDO
SAMUEL COELHO LULA
ANTONIO CESAR DALL EVEDOVE

 O presente trabalho teve como intuito elaborar um produto onde pudés-
semos atender um público mensalmente ou até diariamente e que fizesse parte do 
nosso mercado o ano inteiro, foi onde surgiu a Fantastique Gâteau, venda de bo-
los através de encomendas.  Todo trabalho sendo em casa ou não, precisa se es-
tar de acordo com o município, vigilância sanitária e corpo de bombeiros para nos 
enquadrar conforme as leis. Foram feitos levantamentos através de pesquisas para 
sabermos qual a preferência entre sabor e recheio que as pessoas mais apreciam, 
o resultado foi bolo com massa de chocolate e recheio de brigadeiro gourmet. Para 
iniciarmos o planejamento procuramos saber quais seriam o público alvo, os con-
correntes, os meios de propagação, as formas de recebimento, as variedades de em-
balagens e os custos.
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DA PENA AO PIXEL: AS ESTRATÉGIAS DA PROPAGANDA RELIGIOSA
ANA CLARA BREVI DE MOURA
ROBERTA FERREIRA BRONDANI

 A propaganda religiosa tem sido utilizada para fins de difusão da fé cristã 
desde o início de sua origem no primeiro século. Passando por diversas transfor-
mações quanto às configurações e proporções de alcance, adentrou além do conti-
nente asiático, também o Brasil, através dos esforços europeus e norte-americanos. 
Atualmente, percebe-se que a tecnologia digital exerce papel sobremodo relevante 
no desempenho desse tipo de propaganda. Assim, o presente trabalho objetiva com-
preender as maneiras pelas quais a igreja cristã tem usufruído dela para a divulga-
ção de suas crenças e aumento do número de fiéis. Isso posto, conta com pesquisas 
exploratória e descritiva a fim de elucidar os processos históricos e as estratégias 
de atuação de suas comunidades por meio da literatura disponível e um estudo de 
caso realizado na Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), uma das instituições 
religiosas que mais se destaca no uso dos instrumentos de comunicação de massa 
disponíveis no mercado vigente.

A RELEVÂNCIA DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA O INGRESSO DA 
COMUNIDADE INTERNACIONAL NA ONU
LARISSA ALVES CUNHA BARRIENTO
BEATRIZ DE ALCÂNTARA RAMOS
PROF. MESTRE CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

 O presente trabalho tem como enfoque principal o estudo do ingresso dos 
países que compõem a sociedade internacional e quais critérios a ONU estabelece 
para admissão de novos membros, bem como a natureza e relevância destes crité-
rios. A ONU iniciou sua criação com 50 países, que por iniciativa própria se reuni-
ram para trabalhar pela paz e desenvolvimento das nações como voluntários, cujo 
interesse da organização se embasa nas nações amantes da paz e aceitação das obri-
gações presentes na Carta. A carta da ONU em questão é um tratado que estabelece 
quais são as nações unidas participantes, elaborada pelos países que iniciaram o 
projeto da Organização. As companhias privadas que querem fazer parte de ações 
de paz e cidadania da ONU, podem ingressar nas modalidades de parceria, desde 
que sejam pessoas de direito internacional. O trabalho utilizará metodologia dedu-
tiva e técnicas de coleta de dados bibliográfica, documental e via internet.
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PROCESSOS DE APRENDIZAGEM E SOCIALIZAÇÃO: A AVALIAÇÃO 
DA EFICIÊNCIA DOS MÉTODOS UTILIZADOS PELO SICREDI SOB A 
ÓTICA DOS FUNCIONÁRIOS
EDUARDO FERNANDO MARTINS DE FREITAS
LUANA MAIA WOIDA

 Uma organização, ao admitir um novo funcionário ou promover alguém já 
pertencente ao corpo de colaboradores, necessita que este integrante adquira co-
nhecimento sobre sua cultura, procedimentos e processos de maneira rápida e efi-
ciente. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo averiguar a percepção 
dos colaboradores da cooperativa de crédito Sicredi em sua agência da cidade de 
Garça a respeito dos métodos de aprendizagem e socialização, bem como levantar 
informações a respeito de sua eficiência. Para atingir ao objetivo proposto, se fará 
uso de pesquisa bibliográfica e estudo de caso ainda a ser realizado. Os resultados 
esperados incluem uma confirmação de que a empresa está passando as informa-
ções necessárias de maneira eficiente aos seus colaboradores, haja vista que esta 
vem apresentando crescimento.

OTIMIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE VENDAS DAS EMPRESAS NO 
RAMO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO ATRAVÉS DE UM 
SOFTWARE CRM
CRISTIAN APARECIDO OLIVEIRA BRAGA
REGINA FERREIRA DA ROCHA

 A filosofia Customer Relationship Management (CRM) abrange os conta-
tos que envolvem a empresa e seus clientes, desde a prospecção até as vendas de 
produtos/serviços. Na prática, o conceito de CRM eleva a importância do cliente no 
processo de venda, por considerar que sem ele, a empresa não efetiva as negocia-
ções. Contudo, as empresas de monitoramento e rastreamento possuem necessida-
des específicas incomuns nos softwares de CRM, ou seja, o gerenciamento da venda 
e faturamento recorrente. É possível, então, perceber que em empresas enfrentam 
uma carência de produtos que atendam suas necessidades diante do relacionamen-
to com sua clientela. O problema de pesquisa a ser respondido é: Como aperfeiçoar o 
gerenciamento das vendas das empresas no ramo de monitoramento e rastreamen-
to através de um sistema? Pretende-se, portanto, desenvolver uma solução informa-
tizada para elevar as vendas aos usuários, por meio de provisões e possibilidades de 
gestão dos negócios. Serão adotados o PHP e o MySQL.



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 88

MARKETING DIGITAL: PREMISSAS PARA “IMPLEMENTAÇÃO” DE 
UMA LOJA ONLINE RENTÁVEL
JOSÉ RENATO BELLARMINO REDONDO
FLÁVIA LIMA SAGGIORO
BENEDITO GOFFREDO

 Hoje em dia a competição de sites e TV está muito acirrada quando o as-
sunto é reter a atenção do público. A ideia do marketing digital é fazer com que as 
pessoas do site ou redes sociais se tornem clientes da sua loja. Para fazer com que 
seu site ou rede social atraia seus consumidores de forma correta, é preciso fazer a 
pergunta: o que vou ganhar com isso? Assim, o presente artigo tem o propósito de 
esclarecer dúvidas das pessoas que estão entrando nesse ramo de negócio digital de 
forma a oferecer informações que possam agregar conhecimento no momento de 
abrir e manter uma loja virtual. A metodologia é exploratória, descritiva e analítica, 
com levantamento literário e pesquisa aplicada. Os resultados indicam que a prática 
do marketing digital traz benefícios às empresas quanto ao crescimento das vendas, 
aumento do faturamento, menos custos e melhor forma de administrar os recursos.

MARKETING ESTRATÉGICO UTILIZADO COMO DIFERENCIAL PARA 
NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS: ESTUDO DE CASO EM UMA 
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA CIDADE DE MARÍLIA (SP)
KELVIN DE LIMA SHIMITE
ANTÔNIO CÉSAR DALL’EVEDOVE

 Este trabalho de conclusão de curso possui como objetivo identificar de que 
maneira o marketing estratégico pode ser utilizado como diferencial competitivo 
para novas oportunidades de negócios. Neste aspecto, pretende-se demostrar como 
é importante a prospecção e fidelização de clientes, através de diferenciais e estra-
tégias competitivas que agreguem valor nos produtos e serviços da empresa, con-
tribuindo para o sucesso efetivo e consolidação do posicionamento da organização 
no mercado. O trabalho foi desenvolvido com respaldo em pesquisas bibliográficas 
de natureza exploratória, qualitativa e quantitativa apoiada na escala de Likert. Para 
melhor compreensão da literatura foi aplicado um estudo de caso em uma empresa 
do ramo de prestação de serviços do interior de Marília- SP, onde se utilizou a téc-
nica de entrevista e de questionário como instrumentos de coleta de dados. Onde 
identificou-se a possibilidade da utilização do marketing como ferramenta estraté-
gia de diferenciação.
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A CONTABILIDADE DE CUSTOS COMO FERRAMENTA DE 
DECISÃO E CONTROLE
FLAVIA TEREZINHA BORELLA PRIETO
LUIS FERNANDO MANFRIM

 Tomar melhores decisões de negócio baseado em Custo exige alta qualidade 
e confiabilidade nas informações. Este custo utilizado no ambiente de produção ne-
cessita de uma sistemática de apropriação aos produtos, sendo os custos indiretos 
o de maior complexidade. A pesquisa evidencia as arbitrariedades quanto ao rateio 
destes custos, cuja finalidade é uma melhor identificação do Ponto de Equilíbrio. 
Utiliza-se de métodos de custeio tais como Absorção e Variável para sustentar as 
diferentes vertentes na apuração destes custos, por meio de um estudo de caso em 
uma empresa Metalúrgica na cidade de Garça-SP. Tem-se assim, a pesquisa básica, 
aplicada ao Método Dedutivo com coleta de dados bibliográficos gerando importan-
te contribuição para o desenvolvimento da cientificidade e do tecnicismo das Ciên-
cias Contábeis, inserindo a empresa objeto do estudo em um contexto globalizado. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: INVESTIGAÇÃO DA ESTRUTURA 
ADOTADA POR UMA MICROEMPRESA FAMILIAR DO SEGMENTO 
ALIMENTÍCIO NA CIDADE DE MARÍLIA/SP
BEATRIZ ALESSANDRA DA SILVA ALEXANDRE
PROF. DRA. ANDRÉIA DE ABREU SIQUEIRA

 A competição entre as empresas impulsiona o mercado, o que exige produ-
tos e serviços de qualidade para atender os clientes. Para que isso ocorra, é de fun-
damental importância que a empresa possua uma estrutura organizacional alinha-
da aos seus objetivos e estratégias, como também se vê necessária a contribuição 
dos funcionários. Desse modo, a presente pesquisa tem como objetivo investigar e 
apresentar o formato estrutural adotado por uma empresa de serviços e a percep-
ção dos profissionais com relação a esse formato e sua relação com o desempenho. 
Quanto aos critérios metodológicos, a pesquisa será exploratória com aplicação de 
questionário aberto, em uma empresa familiar do setor de serviços, do ramo ali-
mentício, localizada na cidade de Marília/SP.



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 90

DESENVOLVIMENTO DE UM SITE PARA A PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA AUXILIADORA, BAIRRO AVENCAS – MARÍLIA, SP
ROSANA GARCIA
LARISSA PAVARINI DA LUZ

 O avanço constante da tecnologia tem aumentado em todo lugar a necessi-
dade de inclusão, visando este aspecto o presente trabalho apresenta um site para 
a divulgação de prestação de contas que auxilia no projeto de reforma da Paróquia 
Nossa Senhora Auxiliadora, que inclui também eventos, avisos e publicações e que 
levam a uma melhor visibilidade na comunidade de Avencas/Marília-SP. Constituída 
em três partes o desenvolvimento, houve primeiramente um levantamento biblio-
gráfico, depois a modelagem do sistema e a base de dados, que utilizou o HTML e 
Java e o sistema gerenciador de banco de dados MySql, e por fim o desenvolvimento 
do site que recebe dados cadastrados pelo próprio Padre e servirá para consultas 
dos usuários. O site contém como função principal a inserção de dados da prestação 
de contas mensal, como também cadastros de Eventos, Avisos e Publicações. O usuá-
rio terá acesso a todas essas informações e também a opção de assinar o boletim 
informativo da Paróquia.

A IMPORTÂNCIA DA MATRIZ SWOT PARA O PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO
LUCAS BORTOLETTO BIZARRO
BENEDITO GOFFREDO

 Planejamento estratégico é uma forma de pensar e fazer planos de maneira 
estratégica, com finalidade de facilitar a gestão de uma empresa, sendo muito im-
portante para o sucesso de um negócio. A análise SWOT foi criada nos anos 60, pode 
ser aplicada em pequenas, medias, grandes e até empresas multinacionais. Seu ob-
jetivo principal é diminuir ou evitar futuros enganos, como lançar novos produtos, 
conquistar novos mercados, ou criar uma nova estratégia de marketing.
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BIG BANG: UMA HIPÓTESE CIENTÍFICA E TEOLÓGICA PARA A 
EXPLICAÇÃO DO INÍCIO UNIVERSO
FLÁVIO OLIVEIRA DE FREITAS
AMÉLIA

 Desde que o homem quando começou a olhar para o céu, muitas foram as 
possibilidades pensadas para a criação do Universo. Entre tantas suposições, a mais 
conhecida e hoje em vigor é a Teoria do Big Bang, proposta pelo padre Georges Hen-
ri Édouard Lemaitre. Inspirada nas obras de Albert Einstein, pela sua Teoria da Re-
latividade, a teoria do Big Bang nos proporciona uma concepção da origem do uni-
verso que não estaria em desacordo com uma intervenção criadora. Discutiremos, 
neste trabalho, algumas ideias de religiosos nesse sentido.

COACHING & MENTORING EM CARGOS DE LIDERANÇA
THIAGO POLTRONIERI SILVESTRE
MARCELO DA COSTA SILVA
IAGO BORGATO DE SOUZA
BENEDITO GOFFREDO

 Sendo Coaching um processo que visa elevar a performance de um indiví-
duo, grupo ou empresa, quando aplicado em cargos de liderança pode trazer resul-
tados excelentes para o resto da equipe. Esta metodologia pode influenciar quem re-
cebe este processo á primeiramente entender a si mesmo, descobrindo desde seus 
piores defeitos até suas melhores qualidades e assim trabalhar para exaltar aquilo 
que ele tem de melhor. Após entender a si, o mesmo passa a entender melhor o resto 
de sua equipe, descobrindo o perfil de cada um. Com isso, o líder é capaz de realocar 
seus colaboradores para funções que aproveitem melhor suas qualidades, trazendo 
assim para a empresa, melhores resultados.

A ANALOGIA DA CALCULADORA COM A MOTIVAÇÃO
MIRELA DE OLIVEIRA RODRIGUES
CÉLIA DE OLIVEIRA SANTANA

 A motivação é um estimulo que o ser humano tem para atender seus objeti-
vos. Considerando tal premissa, traça-se uma analogia com a máquina calculadora, 
com intuito de visualizar de modo lúdico o cotidiano de uma pessoa. Começando com 
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o visor, através dele avalia-se o resultado. A raiz, através da qual pode-se perceber 
a cultura da pessoa. Os quatro sinais operacionais, a soma: agregar valor. Subtrair 
informações irrelevantes. Dividir conhecimento e experiências. Multiplicar conheci-
mentos. Há a porcentagem, pela qual se consegue conhecer o quanto ocorreu de apri-
moramento. Os botões de memória relacionam-se a aplicação da extensão da rotina. 
E ainda a bateria e o “on”, interligando os a realização do objetivo, pois, nem sempre 
a pessoa está motivada, por isso a bateria. Se o profissional não está motivado, não 
consegue funcionar “on” perfeitamente. Lembrando que a motivação é um processo 
de iniciar, direcionar e manter comportamentos para atingir aos objetivos, como uma 
calculadora.

DEFICIENTE AUDITIVO, DA INFÂNCIA À IDADE ADULTA: O DESAFIO 
DE SE VIVER EM SOCIEDADE
GEOVANA SOARES DE LIMA
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

 A literatura indica que, em se tratando de pessoas com deficiência auditiva, 
muito já se caminhou com o desenvolvimento de políticas públicas, decretos, leis, dis-
cussões, dentre outros meios, para inserir essas pessoas no mercado de trabalho e 
sociedade de um modo geral. Porém, é conhecido que, mesmo diante desse contexto, 
não exclui a possibilidade da incidência do preconceito que limitam as oportunidades 
e criam situações desconfortáveis de modo a desencadear sintomas de ordem física e 
emocional, sem nenhum amparo nesse sentido, à pessoa deficiente e aos familiares. 
Diante desse contexto, o objetivo do estudo é identificar as formas de relacionamento e 
modo de vida do deficiente auditivo/surdo desde a infância, passando pela adolescên-
cia até a carreira profissional. A metodologia se dará por meio de levantamento literário 
e pesquisa de campo de modo a validar as informações e atender ao objetivo proposto. 
O estudo está em fase inicial de desenvolvimento e compreensão dos conceitos.

A MOTIVAÇÃO COMO FERRAMENTA DE GESTÃO: UM ESTUDO DE 
CASO SOBRE O COMPORTAMENTO HUMANO NA ORGANIZAÇÃO
LILIANE APARECIDA CAMILO MORGADO
REGINA FERREIRA DA ROCHA

 A motivação é uma ferramenta que estimula o comportamento e o desem-
penho dos colaboradores, além de agregar melhorias contínuas à organização. Ela 
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é imprescindível na vida social e profissional do indivíduo, razão pela qual as pes-
soas investem na sua qualificação. Existe uma percepção sobre as potencialidades 
individuais que contribuem para que as empresas possam galgar posições mais fa-
voráveis, ou seja, o Capital Intelectual, que deve ser aproveitado e estimulado. Há 
uma interdependência recíproca que alimenta os interesses e interações de ambas 
as partes, razão pela qual a motivação pode comprometer a empresa. Este trabalho 
tem como objetivo investigar a relação da motivação no contexto empresarial atual, 
em uma empresa do segmento de monitoramento e rastreamento. Optou-se por um 
estudo de caso, com dois questionários cujos sujeitos de pesquisa, os gestores e co-
laboradores da referida empresa. A relevância do estudo reside no fato de que pode 
proporcionar orientações aos gestores.

SISTEMA TRIBUTÁRIO: PLANEJAMENTO DE ENCARGOS FISCAIS 
SOBRE MICROEMPRESA DO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 
NA CIDADE DE GARÇA-SP
LUIS FELIPE DOS SANTOS DA SILVA
SÉRGIO NOUGUÉS WARGAFTIG

 Este trabalho trata da sonegação fiscal, procurando detectar suas causas, 
após investimentos na área de segurança eletrônica utilizada como ferramenta no 
combate a mesma. Através da análise e verificação do fator de omissão de tributos 
perante as altas taxas do governo como fator determinante a pratica da sonegação 
por parte dos contribuintes. Tomado como base a SEFAZ - e o ICMS como imposto a 
ser observado durante a pesquisa. Após apuração dos dados verificou-se uma certa 
divergência entre pequena, medias e grandes empresas, elevando a alíquota pre-
sente causando certa ociosidade ao sistema o que não possibilita uma otimização 
capaz de melhor alcançar os objetivos propostos. Observa-se que essas causas se 
encontram no âmbito de se ter diversas variações referente ao faturamento mensal, 
que por sua vez se mantém à margem do fenômeno não exigindo a sua nota fiscal, 
nem denunciando as evasões e fraudes presenciadas. 
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VALORIZAÇÃO DO CAPITAL INTELECTUAL: O INVESTIMENTO NO 
BEM-ESTAR PESSOAL NO MUNDO CORPORATIVO
BRUNA DE OLIVEIRA BERNARDINO
BRUNA DE OLIVEIRA SOUZA
LUÍS HENRIQUE DOS SANTOS FEDOCHENCO ALVES
MARINA JOÃO BERNARDES DE OLIVEIRA

 Em uma realidade dominada pela falta de tempo e pela vasta carga horária 
trabalhista, o estresse organizacional emerge e a motivação pessoal é diretamente 
afetada. Visando resultados positivos associados aos objetivos organizacionais, é es-
sencial que o corporativismo valorize o capital intelectual investindo no bem-estar 
de seus colaboradores. Nesse contexto, o trabalho objetiva ressaltar a importância 
do reconhecimento pessoal que corrobora com a eficácia da empresa no mundo cor-
porativo, uma vez que a dedicação e criatividade dependem justamente de uma boa 
qualidade de vida e de um ambiente empresarial imensamente distrativo. O artigo 
fundamenta-se em pesquisa descritiva, qualitativa e quantitativa por meio de estudo 
de casos. O esperado é evidenciar que ao reconhecer a importância de seus funcioná-
rios investindo em seu bem-estar, ocasiona um impacto na vida das pessoas e, conse-
quentemente, nos resultados financeiros da empresa.

A INSERÇÃO DAS MULHERES NEGRAS NO PROCESSO PRODUTIVO: 
ESTUDO DAS DIFICULDADES ENFRENTADAS NOS CARGOS DE 
LIDERANÇA NA REGIÃO DE MARÍLIA-SP
BEATRIZ DE OLIVEIRA BENEDITO
CLAUDIA MARIA BERNAVA AGUILLAR

 As mulheres negras encontram-se sub-representadas na alta cúpula organi-
zacional. Segundo o Censo Demográfico do IBGE de 2010 referente à Mulheres em 
cargos de direção, em Marília-SP 1.243 mulheres são diretoras brancas, 171 diretoras 
são mulheres amarelas, 222 mulheres são diretoras pardas. Porém, a quantidade de 
mulheres diretoras negras é representada com ‘X’, isto é, este valor é igual ou me-
nor que 3. Sendo assim, está pesquisa tem como fulcro responder a seguinte questão 
cerne: porque as mulheres negras estão sub-representadas em cargos de direção em 
Marília-SP? Objetiva-se identificar os mecanismos que retém as mulheres negras na 
base da pirâmide organizacional em Marília-SP. A relevância desta pesquisa é orientar 
as organizações sobre a necessidade da eliminação das discriminações de gênero e 
principalmente, de cor ou raça. Como metodologia adotou-se a pesquisa explicativa, 
segundo a qual será organizada por meio da abordagem quantitativa e qualitativa.
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ESTUDO DE CASO SOBRE OS MODELOS DE LIDERANÇA: IMPACTO 
DO ESTILO DE LIDERANÇA NA PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
NATÁLIA GABRIELE FERREIRA
LUANA MAIA WOIDA
LUANA MAIA WOIDA

 A liderança é um processo social que é inerente à presença de indivíduos 
que trabalham em grupo, precisando de alguém que os guie para alcançar os ob-
jetivos. Assim, a questão problema é: as ações desempenhadas pelos colaborado-
res e seus resultados estão intimamente ligadas ao perfil do líder? Nesse sentido, 
tem por objetivo confrontar o modelo de liderança com os resultados obtidos pe-
los colaboradores. A classificação dessa investigação inclui: pesquisa exploratória e 
descritiva, pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Assim, foi realizada uma revisão 
de literatura analisando o que já foi produzido sobre o tema abordado, bem como 
entrevistaram-se indivíduos que exercem o cargo de liderança e foram aplicados 
questionários estruturados com alternativas de acordo com a escala de Likert para 
os colaboradores da empresa Patrulha Juvenil de Garça, os quais atuam na prestação 
de serviços assistenciais a adolescentes junto à família. 

INSERÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE 
TRABALHO: UM ESTUDO DE CASO NO SENAC-MARÍLIA
MARISA DE OLIVEIRA LIMPO
ISIS FERREIRA

 A pesquisa trata-se da inserção de pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho. Para entender melhor o assunto, se faz uma revisão de literatura sobre as 
temáticas: pessoas com deficiência; ambiente organizacional; socialização e diversi-
dade nas organizações. A pesquisa tem caráter qualitativo fazendo uso do estudo de 
caso como método. Preparar pessoas com deficiência para o mercado de trabalho é 
extremamente importante e esse processo deve ser trabalhado de forma integrali-
zadora, aprimorando as potencialidades, superando as dificuldades e desenvolven-
do habilidades e competências. Se faz elementar entender e compreender as dificul-
dades dessas pessoas, para poder quebrar as barreiras que dificultam o crescimento 
pessoal e profissional, capacitando-as de maneira efetiva e real sem subutilizá-las.
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GESTÃO DA INFORMAÇÃO: UMA ABORDAGEM A EVOLUÇÃO DA 
INFORMAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS
JOSÉ RICARDO FEITOSA DA SILVA
LUÍS FERNANDO MANFRIM

 A informação é um recurso estratégico fundamental no processo de ela-
boração da estratégia empresarial. A utilização deste recurso oferece para as em-
presas sustentabilidade no estabelecimento do diferencial organizacional, uma vez 
que a informação permite o conhecimento, pelo tomador de decisão, do seu negócio 
e do ambiente no qual ela está situada. A presente pesquisa objetiva analisar as 
práticas da gestão da informação utilizadas nas organizações. Objetivou-se também 
ampliar os estudos relativos ao tratamento da informação na empresa analisando 
como ela se apoia nestas informações para tomada de decisão. O objeto de estudo 
para elaborar as variáveis contribuinte para a gestão da informação e conhecimento 
na implantação dos sistemas de inteligência de negócios ocorreu em uma empresa 
de alimentos na cidade de Garça-SP. Conclui-se ser de grande relevância a gestão da 
informação e conhecimento para geração de valor à empresa. 

ANÁLISE DA LOGÍSTICA REVERSA NAS INDÚSTRIAS 
ALIMENTÍCIAS DE MARÍLIA - SP: CONCEITOS, LEGISLAÇÃO 
E PERCEPÇÃO DOS CLIENTES
EDER ZINETTI PEDROSO
LUIS FERNANDO MANFRIM

 É crescente o interesse por parte dos consumidores a aquisição de alimentos 
que respeite normas técnicas de produção, assim como o meio ambiente. A maioria 
das empresas opera o fluxo logístico, no sentido empresa para o cliente. A Logística 
Reversa faz o fluxo inverso, sentido cliente para empresas produtoras. Objetiva-se nesta 
pesquisa analisar a aplicação da Logística Reversa nas indústrias alimentícias da cidade 
de Marília-SP, e identificar a percepção dos consumidores assim como os impactos 
financeiros de sua aplicação. Realizou-se a análise do assunto por meio de pesquisa 
exploratória fundamentada em bibliografia específica, e documentos regulatórios de 
órgãos governamentais. Conclui-se que em princípio implementar logística reversa pode 
ser custoso, mas além do aspecto ambiental, resgatar resíduos e produtos vencidos pode 
representar uma forma de reduzir custos, gerar receitas e fortalecer a marca. 
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EMPREENDEDORISMO POR NECESSIDADE
JOÃO PAULO PEREIRA GOMES
JOSÉ AUGUSTO HILLMANN

 O objetivo deste estudo é analisar o mercado empreendedor por necessida-
de, traçando um comparativo entre seu plano de negócio com o de outra empresa 
consolidada, e, por fim, desenvolver um plano a partir da necessidade, para o ne-
gócio seja sustentável e duradouro. Com o desemprego em alta, uma das soluções 
é iniciar o próprio negócio, ou seja, abrir sua empresa por necessidade, por uma 
sobrevivência econômica. O presente estudo mostra o empreendedor por necessi-
dade, sendo aquele que cria seu próprio negócio por não conseguir emprego. O mes-
mo, muitas vezes não tem conhecimento e acaba não criando um plano de negócio, 
sendo assim, muitos acabam fracassando. Em 2016, o IBGE fez uma pesquisa di-
vulgando que no Brasil o desemprego atingiu 12 milhões de pessoas, significa 12% 
da população que tem condição de trabalho. Com base em pesquisas analisando o 
perfil do empreendedor por necessidade, foi evidenciado que um plano de negócio 
bem elaborado aumenta a competitividade da empresa no mercado.

A GESTÃO DE VENDAS NAS ORGANIZAÇÕES
JADER WASHINGTON BALDESSIN
CELIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

 Na área de vendas concentra-se os maiores desafios, considerando que boa 
parte do sucesso organizacional está atrelado ao seu desempenho. Definir o obje-
tivo de vendas e desenvolver planos e meios de atingi-los é inevitável. Ao gestor 
cabe atuar como facilitador do processo, motivando a execução das vendas junto 
sua equipe, garantindo o atingimento das metas. As informações e necessidades dos 
clientes devem ser conhecidas diariamente, a voz do cliente deve ecoar dentro da 
empresa para que as necessidades sejam percebidas e atendidas. Para um bom ge-
renciamento das vendas é necessário método, sem isso algumas tarefas primordiais 
deixarão de ser executadas. Considerando o interesse pelo tema, o estudo tem por 
objetivo propor um plano de venda no qual será definida estratégias de vendas, de 
treinamento dos canais de vendas e programas de melhoria a dos processos. O Tra-
balho será resultado de pesquisa bibliográfica em livros e artigos sobre o tema.
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OS INSTRUMENTOS E ESTRATÉGIAS COMUNICACIONAIS ENTRE O 
GRUPO GESTOR E EQUIPE ESCOLAR: ESTUDO DE CASO EM UMA 
ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL DA CIDADE DE MARÍLIA/SP
MAÍSA LUZIA PARUSSOLO DE FARIA
PROF. MA. MARIA CRISTINA RODRIGUES

 A comunicação eficaz permite transmitir e trocar informações de modo rápido 
e precisa para atender os objetivos da organização e manter o bom relacionamento 
entre as pessoas, os setores ou departamentos. Tendo em vista que tanto a organização 
privada quanto a pública precisam monitorar constantemente seus processos comuni-
cacionais e reverter conflitos que se manifestem como negativos e comprometam o seu 
desenvolvimento, o objetivo central é estudar as estratégias e instrumentos de comu-
nicação adotados entre o grupo gestor e a equipe de professores. Busca-se entender se 
essa comunicação é eficaz ou apresenta ruídos que precisam ser levados em conside-
ração e sanados para possível melhoria do processo comunicacional. A pesquisa explo-
ratória, modalidade Estudo de Caso, é em uma escola pública estadual, Marília-SP, com 
questionário fechado aplicado aos docentes. Conclui-se parcialmente, que a comunica-
ção entre grupo gestor e equipe escolar é razoável, necessitando melhorias no processo.

COMO CONTRATAR PROFISSIONAIS QUE ATENDAM ÀS 
NECESSIDADES ORGANIZACIONAIS
BRUNO SEABRA BARBOZA
KEVIN TERUEL
CÉLIA SANTANA

 O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, o que torna necessá-
ria a qualificação de mão de obra. Daí a necessidade de buscar pessoas qualificadas 
que possuam as competências necessárias para as organizações. Com o intuito de 
responder a problemática de como o desenvolvimento de competências profissio-
nais pode influenciar no desempenho das organizações. Nesse sentido, O trabalho 
tem como objetivo apresentar algumas considerações teóricas da importância em se 
contratar profissionais qualificados. O método de pesquisa a revisão de literatura, a 
partir de pesquisas em diferentes suportes de informação (livros e bases de dados 
online – Scielo e Google Acadêmico). A partir dos materiais pesquisados concluiu-se 
que conhecer e estimular o desenvolvimento de competências influencia as orga-
nizações aos objetivos estratégicos; e identificar tais competências perpassa pela 
premissa de ter explícitos os objetivos da organização, como o perfil do profissional 
que se pretende contratar.
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A INDÚSTRIA BRASILEIRA X INDÚSTRIA 4.0
RICARDO YUKITOSHI NAKAMURA
CÉLIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

 O intuito da pesquisa é apresentar as características, potencialidades e desa-
fios da Indústria brasileira frente a indústria 4.0, analisando suas possíveis implicações 
sobre os modelos de negócio. A Indústria 4.0 caracteriza-se por inovações tecnológicas 
dos campos de automação, controle e tecnologia da informação, aplicadas aos proces-
sos de manufatura, gerando transformações já que toda a fábrica está conectada, desde 
a produção até o sistema de logística. Neste processo elementos como: impressão 3D, 
internet das coisas, computação em nuvem, big data analytics, sistemas ciber-físicos, 
são bem relevantes. O objetivo do presente trabalho é desenvolver um estudo teórico 
na busca por compreender se a indústria brasileira, quando utiliza as ferramentas da 
indústria 4.0 tem conseguido antecipar-se às demandas com agilidade, tomar decisões 
para melhorar o processo produtivo evitando perdas e reduzindo custos. A metodologia 
usada será pesquisa bibliografia em livros e artigos sobre o tema.

COMPARATIVO ENTRE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO 
VOLTADOS À LOGÍSTICA
LEONARDO ZANELLATTI
ÉRIC CARLOS TOBIAS MORGADO
PEDRO HENRIQUE ALVES RODELA
JORGE LUIZ BARBOSA MACIEL JUNIOR

 O presente artigo visa investigar a finalidade estratégica que área de logís-
tica assumiu diante do cenário de competitividade acirrada que emergiu após a glo-
balização, transformando o paradigma de produção empurrada à demanda, para um 
conceito de produção puxada que visa enxugar estoques e aperfeiçoar os processos 
de modo a reduzir custos ao máximo sem comprometer a qualidade, aumento as-
sim a eficiência da produtividade. O artigo investiga a automatização de processo e 
implantação de sistemas de logística integrada que englobam todas as áreas relacio-
nadas à logística e possibilitem uma gestão em cadeia, tornando os processos mais 
rentáveis através de controle e melhoria continua, para isso estudam - se quais são 
os subsistemas de processos e procedimentos contemplados pelos sistemas, além 
dos níveis hierárquicos envolvidos.
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PÚBLICO VERSUS PRIVADO: UMA ANÁLISE DOS FATORES QUE 
MOTIVAM E DESMOTIVAM FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS 
PÚBLICAS E PRIVADAS DE MARÍLIA
TALITTA PEREIRA DE MELLO
BIANCA FERREIRA DE MIRANDA
ROBERTA FERREIRA BRONDANI

 Ter funcionários motivados e engajados com os objetivos organizacionais 
tem se tornado uma preocupação tanto de empresas privadas quanto de órgãos pú-
blicos, que, em busca desta motivação, realizam ações de treinamento e capacitação 
para melhorar sua qualidade de vida e valorizar suas habilidades. Este investimento 
resulta em funcionários mais satisfeitos que produzem mais e que melhoram os re-
sultados para a empresa. Sabe-se que motivar funcionários nas empresas privadas 
é algo rotineiro, contudo, Manter um funcionário público motivado tem se tornado 
um grande desafio para os gestores destes órgãos. Neste sentido, este artigo tem 
o objetivo de analisar quais são os fatores que influenciam de maneira positiva e 
negativa na motivação de funcionários de empresas públicas e privadas da cidade 
de Marília. Como metodologia será realizada a pesquisa bibliográfica sobre o tema e 
uma pesquisa de campo.

ANÁLISE DAS POLÍTICAS DE FOMENTO PARA O CRESCIMENTO DA 
ECONOMIA DA REGIÃO DE MARÍLIA/SP
CAROLINE DOS SANTOS MUNHOZ
VÂNIA ÉRICA HERRERA

 O município de Marília ficou conhecido nacionalmente como a “capital na-
cional do alimento” e passou por muitos ciclos de evolução, principalmente no ramo 
alimentício e atualmente também na área de Tecnologia de Informação – TI. Em 
2016, como forma de incentivar o crescimento de empresas do setor de TI, houve a 
redução do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, de 5% para 2%. 
A redução nos impostos coadunado com ações dos atores envolvidos no Arranjo 
Produtivo Local – APL de TI, propiciou a criação de espaços de inovação, bem como 
a aprovação do Parque Tecnológico junto ao Governo estadual. Assim, por meio da 
união de esforços das indústrias de alimentos, universidades, empresas de serviços 
e demais parceiros, seria possível a implantação de um APL no ramo alimentício, 
que fortalecerá o setor, melhorando a infraestrutura e o crescimento econômico de 
Marília e Região.
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A GESTÃO DE CONFLITOS COMO RECURSO FUNDAMENTAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ORGANIZACIONAL
ISABELA CRISTINA SANTOS
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

 A gestão de toda organização tem papel fundamental de desenvolver polí-
ticas de valorização dos seus recursos intelectuais, de forma a alinhar os objetivos 
individuais aos objetivos organizacionais. Entretanto, a convivência diária no am-
biente de trabalho gera conflitos que precisam ser administrados com o propósito 
de se manter um ambiente pacífico que vise a agradável convivência entre todos os 
envolvidos. Assim, o objetivo do estudo é verificar indicadores que favoreçam o bom 
convívio e interesses de ambas as partes, o capital intelectual e organização, com 
vistas a apostar na produtividade do negócio, utilizando como ferramenta a Pesqui-
sa de Clima Organizacional. O trabalho está em fase de conclusão, porém constata-
-se a importância de minimizar os conflitos e promover ambiente empresarial, que, 
além de saudável seja produtivo. 

OS BENEFÍCIOS DA FELICIDADE E COMO ALCANÇA-LÁ SOB 
A LUZ DA LITERATURA
VITOR AUGUSTO MARVULLE
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

 A felicidade é algo que todo ser humano busca desde os primórdios e, acredita-
-se, enquanto estiver vivo. À luz da literatura depara-se com definições e conceitos das 
ciências no campo da filosofia, sociologia, psicologia e até questões ligadas às crenças, 
religiosidade, hábitos etc. Dessa forma, o estudo tem a proposta de identificar pontos 
de vista que identifiquem como ser feliz e usufruir dos benefícios que a felicidade pro-
porciona ao homem. A metodologia é exploratória, descritiva e analítica com uso de le-
vantamento bibliográfico e pesquisa com foco na obra de Shawn Achor, O jeito Harvard 
de ser feliz. Os resultados mostram que fatores como crenças limitantes impedem o 
alcance da felicidade e roubam a autonomia. E, para alcança-la, o ser humano necessita 
de coragem, de superação, de abandonar a conformidade, sair da média, além de aban-
donar as heurísticas que trazem conforto porque são alimentadas dia a dia. É preciso 
mudar as atitudes mentais e verbais, sair da passividade.
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MARKETING SENSORIAL NAS EMPRESAS ALIMENTÍCIAS: 
UTILIZANDO AS SENSAÇÕES PRIMITIVAS A FAVOR DA VENDA
DAVI DA SILVA CORDEIRO
ANA CAROLINA TRENTIN FERREIRA
ALEXANDRE TAN VITOR
SILVANA FESTA SABES

 Marketing Sensorial é uma estratégia que trabalha os cincos sentidos do ser 
humano (tato, olfato, visão, audição e paladar) despertando e estimulando o con-
sumo, inúmeras vezes desnecessário. O uso dessa técnica é uma forma de incenti-
var as emoções do cliente, tornando-o vulnerável diante às divulgações realizadas. 
Para tanto, é necessário transformar a loja física em um local agradável, que atraia 
os consumidores e induza-os a retornar. Portanto o Marketing Sensorial tem como 
principal objetivo conquistar e fidelizar o cliente por meio de uma ferramenta diver-
sificada, proporcionando uma experiência marcante. De acordo com essas informa-
ções, surge o questionamento: qual a maneira mais prática de aplicar o Marketing 
Sensorial através de propagandas em empresas alimentícias? Após levantamento 
de dados e análise de mercado a respeito de empresas que investem nessa área da 
publicidade, conclui-se que as sensações primitivas auxiliam nas vendas. 

IMPORTÂNCIA DO USO DO MÉTODO DA ARBITRAGEM 
EMPRESARIAL, PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
IMPORTADORAS E EXPORTADORAS
GIOVANNA DO NASCIMENTO DE SOUZA
LETÍCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TAYNARA PEREIRA DOS SANTOS ARRUDA
SILVANA FESTA

 A presente pesquisa tem como objetivo apresentar a importância da arbi-
tragem empresarial, para as micro e pequenas empresas do Brasil, pois estes seg-
mentos são de grande relevância para a economia nacional e internacional. Cada 
vez mais os mercados deixam de ser exclusivamente nacionais para, aos poucos, se 
internacionalizarem. Estratégias de grandes negócios, demonstram a importância 
do conhecimento do uso da arbitragem empresarial, que neste contexto não funcio-
na apenas para a realização de contratos de empresas, mas igualmente para possí-
veis conflitos entre as empresas parceiras, algo prejudicial para ambas. O presente 
trabalho será realizado por meio de métodos: descritivo, qualitativo e bibliográfico. 
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Pretende-se realizar um estudo sobre a arbitragem empresarial com o intuito de 
mostrar sua real importância, para o auxílio de micro e pequenos empreendedores. 

GESTÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL A PARTIR DE APLICATIVO 
BASEADO EM DASHBOARD: PROJETO SOLAR-SIMA
MARCOS PAULO GUIMARÃES GUERRA
EDIO ROBERTO MANFIO

 Muitos dispositivos atuais geram dados de forma muito rápida, em grande 
volume e que necessitam serem estruturados e filtrados a fim de se obter informa-
ções úteis e precisas. Gráficos e painéis eletrônicos são capazes de exibir dados de 
forma objetiva e um recurso muito utilizado são as dashboards. Considerando os 
benefícios das dashboards no auxílio para o gerenciamento e monitoramento dos 
protótipos do Projeto Solar-Sima, destaca-se como objetivo principal mostrar o de-
sempenho do conceito de dashboard em um sistema de monitoração em tempo real. 
Para avaliar a performance dos protótipos é necessário a monitoração de inúmeras 
variáveis que são melhor analisadas por meio de informações visuais. Tal estudo 
deu-se a partir do desenvolvimento de uma dashboard na linguagem C# e utilização 
de todos os sensores do Solar-Sima como fonte de dados. Ao final do estudo espera-
-se obter um panorama destacando vantagens, desvantagens e projeções futuras.

ESTILOS DE LÍDER: ESTUDO DE CASO EM UMA 
CONSTRUTORA CIVIL
BRUNA RAFAELA DOS SANTOS CANDIDO
PROF. MA. MARIA ALDA BARBOSA CABREIRA

 O trabalho de pesquisa contempla a concepção e análise dos estilos de lí-
der dentro de uma organização, observando os tipos de liderança, e tomando como 
referencial teórico a literatura atual. No problema que motivou a pesquisa, pode-se 
observar os estilos de liderança adotados pelo líder da empresa X. Na Metodologia, 
foi utilizado a revisão bibliográfica e o estudo de caso, com aplicação de um ques-
tionário aberto, com técnicas qualitativas, utilizando análise de conteúdo e do dis-
curso, em que a revisão da literatura foi a base para melhor entendimento do tema 
escolhido. As questões colocadas refletem a relevância do tema, em que a liderança 
analisada junto ao grupo liderado, desenvolve um trabalho focado no alcance de 
metas e objetivos da empresa X, e as contribuições para mudanças e transformações 
do estabelecimento. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO EDUCATIVO PARA AUXÍLIO 
NA COMUNICAÇÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA COGNITIVA E 
PARALISIA CEREBRAL
LUIS ALEXANDRE DE OLIVEIRA
EVERTON SIMÕES DA MOTTA
CARLOS EDUARDO DA TRINDADE RIBEIRO

 Os softwares educacionais voltados para alunos com necessidades espe-
ciais é uma necessidade facilmente identificável no contexto atual. Entretanto, a 
grande maioria das aplicações conhecidas não atende aos requisitos de acessibili-
dade, e algumas das soluções disponíveis com este objetivo possuem um custo proi-
bitivo e muitas vezes não são adequadas às situações vivenciadas pelos alunos que 
as utilizam. Partindo deste recorte o artigo apresenta o relato de desenvolvimento 
de software educacional acessível e livre, voltado para inclusão de pessoas com de-
ficiência cognitiva e paralisia cerebral. Foi elaborado um protótipo na plataforma 
web, com interface responsiva podendo ser executado em diversos dispositivos, in-
clusive em tablets e celulares com acesso à internet.

SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TESTES EM 
EQUIPAMENTOS PARA EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES
VINICIUS SOUZA
LARISSA PAVARINI DA LUZ

 Visto a importância do controle de dados e gerenciamento de informações 
para as empresas nos dias de hoje, faz com que cada vez mais gestores busquem 
metodologias mais consistentes e eficientes para aplicarem em sua gestão, afim de 
obterem o máximo de resultados importantes de forma eficaz e que auxiliem o pla-
nejamento. O projeto traz o estudo desse conceito e a aplicação deste no desenvol-
vimento do sistema web de gerenciamento e controle de testes de equipamentos 
aplicado na gestão do setor de testes da empresa Life Serviço de Comunicação e 
Multimídia. Constituído desde de análise de processos internos e levantamento dos 
objetivos e informações relevantes para a gestão do setor. Utilizados para interpre-
tação, estudo de melhorias, até ser especificados todos os requisitos utilizados para 
elaboração do software. O sistema contempla desde registros das atividades de cada 
processo, até o ambiente dashboard onde de fato é obtido as informações estipula-
das para a análise e gestão.
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O MERCHANDISING E SUA INFLUÊNCIA NO COMPORTAMENTO E NA 
DECISÃO DE COMPRA DO CONSUMIDOR
HELOÍSA DE OLIVEIRA ANDRADE E SOUZA
ROBERTA FERREIRA BRONDANI

 O Marketing é uma ferramenta que auxilia as organizações em sua de-
senvoltura perante o mercado, pois visa entender e atender as necessidades das 
pessoas por meio de suas estratégias mercadológicas. O marketing utiliza diversas 
ferramentas que impulsionam a empresa a melhor se adaptar ao mercado, atuan-
do, principalmente, com os Ps: produto, preço, praça e promoção. Na promoção en-
contram-se as ações que visam divulgar a empresa como: propaganda, publicidade, 
venda pessoal e o merchandising. O Merchandising, objeto de estudo deste trabalho, 
é o conjunto de técnicas e ações mercadológicas que inserem o produto/serviço em 
programas de TV, filmes e novelas, com o objetivo de influenciar o comportamento 
de compra do telespectador. Neste sentido, este artigo tem como objetivo estudar de 
que maneira o merchandising influencia o comportamento e a decisão de compra do 
consumidor. Como metodologia será utilizada a pesquisa bibliográfica sobre o tema 
e uma pesquisa de campo.

INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS DE ESQUADRIAS DE 
ALUMÍNIO: VISANDO A EXPORTAÇÃO NA AMÉRICA LATINA
TAINÁ MARIANI DA SILVA
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

 Quando se trata de construção civil o que vem em mente é custo benefício 
e qualidade, e um dos materiais que se enquadram nesses padrões e é acessível 
para diversas classes sociais são as esquadrias metálicas. O objetivo deste artigo é 
mostrar quais importâncias e os benefícios desse material em uma construção, que 
por ventura tem o valor acessível, para tanto foi realizado pesquisas que constatam 
a qualidade desse material nas construções para que empresas possam internacio-
nalizar suas empresas ou apenas exportar na América Latina, com o propósito de 
deixar as pessoas em segurança quando se trata do material que é exportado. Desse 
modo, pode-se observar que as esquadrias metálicas é o material mais utilizado nas 
construções nos dias de hoje, que permite concluir que seja internacionalizar uma 
empresa que trabalha com esse material ou apenas exportar é viável, porque todos 
se preocupam com o custo-benefício mais acima de tudo priorizam a segurança.
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ESTUDO SOBRE A EXPECTATIVA DAS ORGANIZAÇÕES QUANTO AO 
PERFIL PROFISSIONAL NA ÁREA DE TI NO MUNICÍPIO DE GARÇA
ANDREA CARMEZINI MALANGE
ANDRÉIA DE ABREU SIQUEIRA

 O avanço da tecnologia sempre trouxe mudanças, inclusive nas relações hu-
manas e no mundo dos negócios. Dessa forma, a Tecnologia da Informação (TI) tem 
se tornado cada vez mais imprescindível para manter as organizações competitivas. 
Os profissionais de TI são fundamentais porque desenvolvem um trabalho intelec-
tual que além de requerer conhecimento técnico, criatividade e inovação, ainda exi-
ge um perfil autodidata e adequado a constantes mudanças. O objetivo deste estudo 
é definir o perfil desejado pelas empresas da área de TI da cidade de Garça/SP e 
traçar um comparativo com as grades curriculares de instituições de ensino locais. 
O intuito é contribuir para que essas organizações tenham a oferta de profissionais 
qualificados de que necessitam na própria cidade. Para esse estudo será utilizada 
Pesquisa Exploratória, com pesquisa bibliográfica e questionários abertos e fecha-
dos com gestores das empresas da área, coordenadores e professores dos cursos de 
TI da ETEC e FATEC da cidade.

A IMPORTÂNCIA DOS VÍNCULOS PARA A ORGANIZAÇÃO
MARISA MIAN NUNES
EDIO ROBERTO MANFIO

 Neste trabalho, são analisados os principais tipos de vínculos estabeleci-
dos entre colaboradores e organização, o quanto são importantes e como podem 
ser mantidos no decorrer do tempo de permanência do indivíduo na empresa. O 
comprometimento com a organização é um fator importante para adquirir vínculos, 
pois o funcionário comprometido conhece suas responsabilidades e tenta fazer seu 
trabalho da melhor forma, independente das dificuldades. Por outro lado, a insatis-
fação no trabalho é um fator que pode dificultar a criação dos vínculos e fazer com 
que o colaborador e a empresa tenham problemas futuramente. Este estudo contou 
com pesquisa bibliográfica na área e aplicação de questionário fechado a funcioná-
rios de uma empresa de Garça. Após análise dos dados, constatou-se que os víncu-
los realmente são importantes, que todos os funcionários de alguma maneira estão 
vinculados à organização, e quanto maior o tempo de trabalho na empresa, maiores 
são os esforços que realizam.
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PROJETO EXTRACURRICULAR: REEDUCAÇÃO ALIMENTAR COM 
PACIENTES RENAIS CRÔNICOS
ANA CAROLINA COSTA BARRUECO TANUS
MARIA APARECIDA PASSARONI

 O objetivo deste artigo é relatar a execução de atividade extracurricular 
com alunos do 4º termo do curso Técnico de Enfermagem para reeducação alimen-
tar dos pacientes renais crônicos. Através da elaboração de um projeto de reeduca-
ção alimentar com os pacientes da Unidade da Santa Casa de Misericórdia de Marília 
- setor Hemodiálise. Foi realizado um levantamento sobre questões alimentares dos 
pacientes e realizada uma festa temática com comidas típicas. Como resultados ob-
tidos destacam-se: estímulo cognitivo dos alunos em áreas distintas; vivência prá-
tica daquilo que se vê complementando o processo de aprendizagem; interdiscipli-
naridade, contextualização dos conceitos aprendidos, socialização e a importância 
de uma orientação direcionada para melhorar a qualidade de vida dos pacientes 
submetidos ao tratamento de hemodiálise. Os dados obtidos forneceram indicado-
res importantes sobre o perfil desta população. Projeto Extracurricular, Técnico em 
Enfermagem Hemodiálise, Reeducação Alimentar.

EFICÁCIA DAS AUDITORIAS INTERNAS E EXTERNAS NA 
GOVERNANÇA CORPORATIVA COM ÊNFASE EM GESTÃO FAMILIAR
BIANCA LUZINAURA ROCHA DE OLIVEIRA
ELIÉSIO OLIVEIRA DA SILVA
FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
SILVANA FESTA

 A governança corporativa foi criada para assegurar contra os abusos das di-
retorias e para evitar omissões nas auditorias e administrar com coerência empre-
sas familiares que sua hierarquia é fundamentada por membros da própria família. 
E com a auditoria interna utilizada como ferramenta de análise e avaliação, com o 
objetivo de opinar sobre o comportamento patrimonial e sobre a gestão dos admi-
nistradores e suas condutas e a auditoria externa para ter uma análise imparcial não 
havendo interesse de omitir informações que corrompa com os dados da empresa. 
A Pesquisa realizada por meio de método de pesquisa descritivo, utilizando citações 
relevantes de livros de autores consagrados no assunto e sites de importância re-
levante. Conclui-se que a utilização de ferramentas da gestão administrativa como 
auditórias são de grande eficácia para uma tomada de decisão assertiva. 
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ASSÉDIO MORAL: ESTUDO DE CASO DOS FATORES QUE LEVAM AO 
ASSÉDIO MORAL
ISABELLA DUMONT GRAVATIM CAPARROZ
DEISE DEOLINDO SILVA

 Definido como uma agressão de cunho psicológico e repetitivo direciona-
da a indivíduos, o assédio moral, tem por característica menosprezar indivíduos, 
podendo gerar perdas e prejuízos em um ambiente organizacional. Conhecer os 
perfis dos assediados e assediadores pode auxiliar a organização a prevenir even-
tuais casos e a evitar as influências desta ação sobre a produtividade dos traba-
lhadores. O presente trabalho tem como objetivo verificar os fatores que levam 
ao assédio moral dentro de uma organização Hospitalar da região de Marília. Este 
trabalho será realizado por meio de pesquisa exploratória e utilizando para co-
leta de dados um questionário estruturado com alternativas em escala de Likert. 
Por meio de técnicas de estatística descritiva e inferencial pretendem-se identi-
ficar fatores que produzem o assédio moral dentro desta Organização, confron-
tando as possíveis diferenças entre as respostas por sexo e por nível hierárquico.  

ESTRATÉGIAS DE MARKETING EM UMA BIBLIOTECA: ESTUDO DE 
CASO NA BIBLIOTECA DA ETEC MONSENHOR ANTÔNIO MAGLIANO
ISABELA CARMEZINI PAVAN
EDIO ROBERTO MANFIO

 O presente trabalho estuda e analisa as estratégias de Marketing na biblio-
teca da Etec Monsenhor Antônio Magliano da cidade de Garça e tem como referência 
o problema de pesquisa que visa avaliar se os conceitos estratégicos de Marketing 
aplicados na biblioteca influenciam no aumento de usuários. O objetivo geral é dis-
cutir as técnicas de Marketing do ponto de vista da Gestão Empresarial que são uti-
lizadas nessa biblioteca da rede pública do Ensino médio que estão associadas ao 
incentivo à prática da leitura. Além disso, abordam-se no trabalho as dificuldades e 
insatisfações por parte dos funcionários para aumentar a frequência de usuários e 
manter a biblioteca operando para criar e incentivar a formação de novos leitores de 
forma a propagar educação e o aprimoramento cultural do indivíduo.
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O HOME OFFICE E A CULTURA BRASILEIRA: IMPLICAÇÕES DESTA 
FORMA DE TRABALHO NO PAÍS
RENATA YUMI KAYAMA
TALITA NOETZOLD CANTARIN
NATÁLIA NOGUEIRA DA CRUZ
ROBERTA FERREIRA BRONDANI

 O Home Office, ou trabalho em casa, vem sendo cada vez mais utilizado pe-
las empresas. Esta modalidade visa a economia de recursos, a satisfação pessoal do 
colaborador e os resultados em relação ao trabalho. A empresa que desenvolve o tra-
balho flexível espera que o funcionário, mais motivado, consiga alcançar melhores 
resultados, garantindo total satisfação para ambos os lados. O objetivo deste artigo é 
entender como essa nova forma de trabalho é aceita e incorporada pelas empresas, 
quais são as dificuldades enfrentadas pelos empresários e como são controladas. 
Como metodologia foram utilizadas a pesquisa bibliográfica acerca do conceito de 
home office, vantagens e desvantagens, resultados e consequências da aplicação na 
empresa, legislação trabalhista e cultura brasileira e uma pesquisa de campo com 
algumas empresas do estado de São Paulo para verificar a relação entre a teoria e a 
prática desta modalidade de trabalho.

FATORES QUE INFLUENCIAM NA DECISÃO DE COMPRA 
NO SEGMENTO DE PNEUS
THIAGO LEITE OLIVEIRA
DEISE DEOLINDO SILVA

 O Marketing tem se mostrado fundamental para o sucesso empresarial e 
tem por intuito atrair novos clientes, manter e cultivar os clientes atuais e propiciar 
satisfação. Utiliza como ferramenta estratégica o mix de Marketing, o qual é conside-
rado como uma das mais importantes estratégias utilizadas para alcançar o sucesso 
empresarial. O mix de Marketing também é conhecido como os 4Ps do Marketing, a 
saber: produto, preço, praça e promoção. Nesse sentido, o trabalho pretende verifi-
car se o mix de Marketing influencia na decisão de compra de Pneus de uma deter-
minada marca. Para isto, este trabalho se fundamentará em revisões bibliográficas 
sobre o tema, realizará uma pesquisa de campo com clientes dessa marca com o 
intuito de conhecer o seu perfil e identificar os motivos pelos quais optaram pelo 
produto. Para análise e interpretação dos resultados serão utilizadas técnicas de 
estatística descritiva e inferencial. 
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QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO: IMPACTO DO ASPECTO FÍSICO E 
INFLUÊNCIA DE FATORES SOCIAIS, RELIGIOSOS E PSICOLÓGICOS
CAROLINE VIEIRA DA SILVA PEREIRA
NATHÁLIA NUNES DE OLIVEIRA
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

 A qualidade de vida tem sido preocupação presente e constante desde o iní-
cio da existência e, principalmente, quando se leva em consideração a longevidade 
do ser humano, apontada em pesquisas sobre o assunto. Nesse contexto, o estudo 
traz a principal proposta de levantar dados que comprovem o impacto da atividade 
física junto à influência de aspectos sociais, religiosos e psicológicos para a qualida-
de de vida na terceira idade. A metodologia é exploratória, descritiva e analítica por 
meio de levantamento literário e pesquisa com profissionais da área de saúde. Os 
resultados mostram que os aspectos físicos e mentais, são contribuintes fundamen-
tais ao bem-estar e à qualidade de vida do idoso. 

A MULHER EM CARGOS DE DIREÇÃO EM INDÚSTRIAS DA REGIÃO 
DE MARÍLIA/SP – SUAS LUTAS E RECEITAS DE SUCESSO
TATIANA YUKIKO GOHARA MATSUDA
VÂNIA ÉRICA HERRERA

 A mulher, após muitas lutas, conseguiu adquirir diversos direitos, como: 
trabalhar fora do lar, estudar e votar. Contudo, ainda existem diversos obstáculos 
que impedem as mulheres na luta pela igualdade com os homens, principalmente 
no mercado de trabalho. Esses desafios enfrentados no dia a dia fazem parte dos 
fenômenos denominados de teto de vidro, labirinto de cristal, chão colante e outras 
metáforas. Portanto, esse trabalho tem como objetivo analisar esses fenômenos, ou 
seja, as barreiras enfrentadas pelas mulheres no que se refere ao mercado de tra-
balho, salários e cargos em Marília – S.P. e Região. Utiliza-se como procedimento 
metodológico a pesquisa descritiva e exploratória – feito por meio de questionários, 
levantamento de dados e pesquisa de campo.
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SERVIÇOS DE EXPORTAÇÃO DO CORREIOS NO AUXÍLIO A 
EMPREENDEDORES
BÁRBARA NUNES OLIVEIRA TÉDDE
BIANCA RODRIGUES DA SILVA
ISABELA DE MORAES RODRIGUES
LUCIANA CRISTINA LEITE

 A abertura mercadológica impulsionada pela globalização permitiu, nas últimas 
décadas, que empresas de diversos portes pudessem vislumbrar os mercados externos e 
com isso expandir sua atuação por meio da exportação. Entretanto, sabe-se que a expor-
tação pode ser uma atividade complexa e onerosa quando não planejada adequadamente 
e, para iniciantes no processo, buscar entidades que os auxiliem pode ser um diferen-
cial em termos de custos e controle de processos. Diante disso, essa proposta de estudo 
tem como objetivo identificar os principais procedimentos de exportação oferecidos pe-
los Correios e, de modo específico analisar o grau de complexidade das atividades. Para 
tanto, será realizada a pesquisa qualitativa, com base descritiva tendo como método o 
estudo de caso do serviço Exporta Fácil dos Correios. Com o estudo pretende-se ampliar os 
conhecimentos sobre exportação direta e subsidiar novas discussões sobre o tema. 

FERRAMENTA PARA A DETECÇÃO DE VELOCIDADE 
UTILIZANDO OPENCV
FABIO
LARISSA PAVARINI

 A visão computacional pode ser vista como a ciência e tecnologia das má-
quinas que enxergam, ou seja, que desenvolve teoria e tecnologia para a construção 
de sistemas artificiais para obtenção de informação de imagens ou quaisquer dados 
multi-dimensionais. Neste sentido o presente trabalho trará um software que cap-
ture as imagens de veículos acima da velocidade estabelecida utilizando um siste-
ma embarcado, conhecido como Raspberry pi3, e desenvolvendo na linguagem de 
programação Python3, utilizando o sistema gerenciador de banco de dados Mysql, 
e em conjunto com ferramentas Opencv para acesso a câmera, captura de imagem e 
obtenção da posição do veículo dentro de cada frame.
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A IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL: UM 
ESTUDO DE CASO NA ETEC ANTONIO DEVISATE
CAMILA PEREIRA DE JESUS
ELIAS GABRIEL DA SILVA DE PINHO
GABRIELA DOS SANTOS DE LIMA
LUCIANA CRISTINA LEITE

 A constante atualização e qualificação dos profissionais tornaram-se requi-
sitos obrigatórios no mercado atual cada vez mais competitivo. A Aprendizagem Or-
ganizacional é hoje um dos fatores primordiais para o sucesso de uma organização. 
Nesse âmbito, como as entidades institucionais têm capacitado seus docentes, res-
ponsáveis pela formação de pessoas que ingressam no mercado de trabalho? Dessa 
forma, objetiva-se avaliar quais recursos a ETEC ANTONIO DEVISATE utiliza para a 
aprendizagem organizacional de seus docentes. Com estudantes tendo acesso à infor-
mação de modo rápido, os professores necessitam integrar-se com as novas práticas 
pedagógicas de comunicação perante seus discentes, e sendo assim, necessitam de 
constante atualização para acompanhar as mudanças. Por meio de pesquisas explora-
tórias e qualitativas de um estudo de caso, almeja-se contribuir sobre a relevância da 
aprendizagem organizacional para os profissionais da educação. 

O CRESCIMENTO DA TENDÊNCIA DESPLUGADA NA ATUALIDADE
BEATRIZ MAGINADOR ESPADOTO
SONIA MARIA BERTONCINI
THAUANE DE OLIVEIRA GALHARDO
SILVANA FESTA

 Nos últimos anos, pesquisas apontam que os consumidores usufruem cada 
vez mais do conforto que a tecnologia proporciona em consequência do escasso 
tempo dos dias atuais. Partindo desse ponto, pode-se adotar o termo “desplugado” 
para definir a redução do vínculo intermediário, o qual é substituído por softwares 
— disponíveis a todo momento — proporcionando a rapidez e a praticidade na hora 
da compra. O estudo apresentou como objetivo entender a receptividade dessa nova 
tendência, na área de prestação de serviços e otimizá-la conforme as necessidades 
apresentadas pela empresa e/ou clientes. Por meio de pesquisas quantitativas e 
qualitativas, com o público jovem, verificou-se que serviços online têm grande acei-
tabilidade e mostram-se promissores. Com base nos resultados, evidencia-se que o 
principal fator de preferência apontado pelo cliente é a possibilidade de ajustar o 
tempo à rotina sem perder o tomo emocional.  
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EMPOWERMENT COMO FERRAMENTA PARA O ENDOMARKETING
MARIA EDUARDA DE SOUZA BERTOLINI
NICOLE NUNES DE PAULA
SILVANA FESTA

 No atual mercado de trabalho observou-se os conhecimentos, experiên-
cia e lealdade dos colaboradores como fatores relevantes para a organização. Tal 
conjuntura exige destas uma priorização do endomarketing, o qual consiste em um 
mecanismo estratégico, que tem como ferramenta o empowerment, isto é, a “des-
centralização do poder”, munindo o colaborador de maior autonomia nas decisões 
corporativas. Objetiva-se, portanto, demonstrar a importância de tal ferramenta na 
gestão do endomarketing, ao reduzir níveis burocráticos gerando benefícios mú-
tuos entre empresa e funcionário. Visando o cerne da proposta, será realizado um 
levantamento bibliográfico, via internet, e pesquisa de campo por meio dos quais 
se recolherá informações que evidenciem a eficiência do método. É notório que o 
uso do empowerment atrelado ao endomarketing beneficia o capital intelectual da 
empresa que, por conseguinte, reflete nos demais setores da organização. 

MÍDIAS SOCIAIS: A NOVA VITRINE
ALEXANDRE HENRIQUE EUGÊNIO
FELIPE MARCATO DE SOUZA
GABRIEL IZIDIO SOARES FRANZO DE OLIVEIRA
MARINA JOÃO BERNARDES DE OLIVEIRA

 As mídias sociais encontram-se diariamente na vida das pessoas e proporcio-
nam a divulgação de produtos e de serviços com baixo custo ou gratuitamente para 
seus usuários. As vantagens das mídias sociais são a interação virtual entre as pessoas 
adicionando o relacionamento de contatos e de amigos, fortalecendo a efetividade e a 
credibilidade. Diante disso, a presente pesquisa tem como metodologia, com a coleta de 
dados sobre vendas por meio de mídias sociais, que são uma ferramenta para a divul-
gação dos produtos utilizando-se da eficácia das informações por meio do Marketing 
de Indicação. Incorporando-se a uma rede social, as pessoas alcançam divulgações dos 
seus produtos com eficiência, possibilitando atingir público ausente das diversas redes 
sociais, indicando o produto gerando o efeito dominó, em que a pessoa divulga para 
dois amigos e cada um deles divulga para outros amigos e o produto, portanto é divul-
gado em várias redes. 
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MARKETING PESSOAL COMO ESTRATÉGIA PARA CONSEGUIR O 
PRIMEIRO EMPREGO
FERNANDA VIEIRA AIRES
GIOVANNA FERREIRA DE LIMA
LARISSA KUMI MIYASHIRO NAKAMURA
MARINA JOÃO BERNARDES DE OLIVEIRA

 O marketing pessoal é o conjunto de estratégias utilizadas para atribuir um 
maior valor à imagem pessoal. A pesquisa evidencia a relevância desta ferramenta 
principalmente aos jovens que visam sua primeira ocupação pessoal e não adquiri-
ram a oportunidade do conhecimento sobre tal estratégia. Inexperientes no que se 
trata à entrevista de emprego, deparam-se com inúmeras adversidades podendo ser 
solucionadas com o marketing pessoal por meio da naturalidade, pontualidade, com-
portamento, postura, aparência, proatividade, respeito e conhecimentos. Diante dis-
so, a presente pesquisa baseou-se em consultas aos profissionais na área de Marke-
ting e Gestão de Pessoas e em referências bibliográficas. Torna-se evidente, portanto, 
que o marketing pessoal é uma excelente estratégia que corrobora para o diferencial 
na entrevista, além de ser imprescindível ao ingresso no mercado de trabalho. 

INTOLERANTES E ALÉRGICOS, UMA NOVA OPORTUNIDADE PARA O 
MERCADO ALIMENTÍCIO
TAYNÁ FERNANDA DE OLIVEIRA
ADRIAN MARTINEZ SANTOS
CÉSAR ROMUALDO BARBOSA
LUCIANA CRISTINA LEITE

 A demanda por alimentos saudáveis e alimentos sem ingredientes que po-
dem causar crises alérgicas e intolerância cresce no mercado. De acordo com pes-
quisas do IBGE, 56,9% dos brasileiros têm excesso de peso e segundo o site Mundo 
Educação aproximadamente 60% da população possui algum tipo de intolerância ali-
mentar. Diante disso, nota-se que ocorreu um crescimento da procura por alimentos 
mais saudáveis e restritos de certos ingredientes. O objetivo do presente estudo é 
de demonstrar que poucos lugares aproveitam o aumento desses índices para ofere-
cerem as pessoas alimentos que possam suprir tais necessidades para a saúde e ao 
mesmo tempo sejam de modo atrativos e de preço acessível para o cliente. O trabalho 
iniciou-se por meio de uma pesquisa bibliográfica, analisando artigos e textos que 
fazem parte do mercado alimentício. Para tanto realizou-se uma pesquisa de dados e 
observação direta no mercado de alimentos. 
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INFLUÊNCIAS POSITIVAS DO NEUROMARKENTIG PARA AS 
CRIANÇAS NO MUNDO DA ESTÉTICA
EMILY TAÍSE DOS SANTOS CANALI
GEOVANA CORREA SIMIÃO
NICOLE BEATRIZ COELHO DE ARAUJO
LUCIANA CRISTINA LEITE

 Neuromarketing é uma área que reúne a neurociência e as técnicas do marke-
ting, explorando os sentidos do corpo humano, que são: tato, olfato, paladar, visão e 
audição. Para emergir essa área em uma empresa de prestação de serviços direcionada 
as crianças, é primordial explorarmos o subconsciente infante de uma maneira positiva 
e não abusiva. Atualmente, elas têm muita influência sobre o mercado de produtos e 
serviços, tomando a frente do mercado consumidor, referente ao mundo da estética, 
as  crianças estão dirigindo-se à salões de beleza, dessa forma o objetivo é analisar as 
técnicas do neuromarketing tornando as experiências mais agradáveis e prazerosas, 
convertendo-se em algo divertido, como uma forma de lazer. A metodologia se fará me-
diante a sites, artigos e monografias. O mercado de estética infantil carece de atenção, 
mesmo com profissionais capacitados é uma área com demanda restrita. 

GESTÃO DA QUALIDADE: ESTUDO DE CASO DOS PROCESSOS DE 
QUALIDADE DE UMA EMPRESA PROVEDORA DE INTERNET
AMANDA CARVALHO BAENA
ANDRÉIA DE ABREU SIQUEIRA

 O objetivo geral do trabalho é investigar como uma empresa da área de tec-
nologia, localizada na cidade de Marília/ SP garante a qualidade nos seus processos 
produtivos até o cliente final. Para demonstrar isso, este projeto procura investigar 
quais os meios uma empresa de tecnologia utiliza para a garantia da qualidade em 
seus serviços ofertados. Foi escolhido este segmento de mercado pois, além das ou-
tras empresas, é evidente que no ramo da tecnologia cada consumidor procura algo 
diferente em cada serviço. Os procedimentos metodológicos farão uso da pesquisa 
de campo, de natureza qualitativa, investigando gestores da empresa e realizando 
análise documental. Os resultados parciais parecem evidenciar que o fato da empre-
sa ser de pequeno porte é um dos obstáculos para o oferecimento de um serviço de 
qualidade com base na percepção do cliente.
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A FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE FINAL POR MEIO DA APLICAÇÃO DA 
ESTRATÉGIA DE PROPAGANDA
RAISSA DEL RIO DA COSTA
DEISE DEOLINDO SILVA

 O presente trabalho tem como objetivo identificar como as redes sociais on-
-line auxiliam as estratégias de marketing de uma Organização. As empresas atual-
mente enfrentam alta concorrência, por isso buscam enfrentar este obstáculo por 
meio de estratégias diversificadas para ganhar a confiança do cliente e consequente-
mente a sua fidelização. Afim de contribuir com as organizações, este trabalho busca 
compreender o processo de fidelização de clientes, utilizando a propaganda como 
ferramenta estratégica, para estabelecer e consolidar essa relação de confiança e de 
preferência. Para isto este trabalho se fundamentará em revisões bibliográficas so-
bre a temática, serão analisadas publicações veiculadas pela Empresa Netflix em re-
des sociais on-line relacionadas à propaganda, para a interpretação das informações 
serão utilizadas técnicas altmétricas, que consistem em realizar análises estatísticas 
nas reações de tais em publicações. 

TRIBUTAÇÃO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
EVANDRO DINIZ DOS SANTOS
SAMUEL DA SILVA SANCHES
FRANCINE SOUZA DA CRUZ
SILVANA FESTA

 A pesquisa tem como essência o mercado financeiro apresenta-se diversas 
formas de investir, consequentemente a rentabilidade. As aplicações financeiras são 
pólos com relação jurídico, financeira e tributário sobre as aplicações. Os impostos, 
como o IOF (Imposto sobre operações Financeiras) e IR (Imposto de Renda), na Pes-
soa Física (Passivo). As relações financeiras são informadas mediante a injeção de va-
lores, em suas determinadas linhas, como os principais no ramo, CDBs (Certificado de 
Depósito Bancário), RDB (Recibo de Depósito Bancário), e Fundos de Investimento. A 
pesquisa descritiva, qualitativa e quantitativa, por meio de coletas de dados tributa-
rias e financeiras, principalmente de fontes da Constituição Federal (CF), Código Tri-
butário Nacional (CTN), dos detalhes dos produtos e serviços financeiros pesquisados 
em bibliografias e internet. Evidenciando a tributação financeira para a instituição 
financeira. 
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CONTABILIDADE GERENCIAL: ERP E SEU DESTAQUE EM 
AUTOMATIZAR PROCESSOS CONTÁBEIS
FRANCINE SOUZA DA CRUZ
SAMUEL DA SILVA SANCHES
EVANDRO DINIZ DOS SANTOS
ROGERIO CANACIRO

 A contabilidade é o coração da empresa, nas tomadas de decisões, surgem 
das suas diretrizes tornando-se possível o funcionamento, como um processo ge-
rencial. Qual seria a necessidade de utilizar ERP? A simplificação do monitoramento 
dos procedimentos internamente e com a pesquisa visa demonstrar a funcionalida-
de que o ERP disponibiliza no processo de gestão nas tomadas de decisões para fins 
gerenciais e contábeis. A pesquisa tem foco em demonstrar como realmente ocorre 
a funcionalidade na utilização do software ERP, sua essencialidade nas instituições 
e o ERP torna-se essencial num processo de tomada de decisão gerencial e contábil. 
Para obter-se embasamento teórico na formulação desta pesquisa foi realizado uma 
bibliografia exploratória visando demonstrar a importância do estudo cientifico no 
foco da viabilidade do sistema ERP. 

A CONTABILIDADE PÚBLICA E O IMPACTO DA LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL NA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
SAMUEL DA SILVA SANCHES
FRANCINE SOUZA DA CRUZ
EVANDRO DINIZ DOS SANTOS
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA

 Para atuar na área pública contábil, é fundamental conhecer a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. Por meio deste estudo foi realizado uma pesquisa descritiva e biblio-
gráfica, com a finalidade de conhecer e analisar as contribuições científicas existentes 
sobre o assunto. O objetivo desta pesquisa é demonstrar a importância e os impactos 
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Com o levantamento dos dados obtidos de-
mostra-se que a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal faz com que a exigên-
cia para o profissional contábil tenha uma maior preocupação com a elaboração e 
apresentação dos relatórios de execução e gestão fiscal, demanda-se agilidade e pre-
cisão no fornecimento das informações contábeis, visto que na atualidade a geração 
de informação e algo gigantesco ao profissional contábil na área pública, e desenvolve 
um papel gerencial, sendo de extrema importância seu conhecimento. 
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A IMPORTÂNCIA DA LIDERANÇA NO DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE
NATHALIA CERONI FELIPE
GABRIEL FELIPE DA SILVA
CELIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

 Liderança pode contribuir significativamente para o desenvolvimento de 
uma equipe de trabalho. Porém, cabe ao líder desenvolver competências que lhe 
deem condições de desenvolver a liderança com resultados positivos. Vale ressaltar, 
que o líder tem a incumbência de liderar pessoas com conhecimentos, comporta-
mentos e até dificuldades diferentes. O líder tem que estar atento se os membros 
de sua equipe estão em sintonia com os objetivos da organização, caso contrário, os 
planos da organização correm risco de não serem finalizados com sucesso. O profis-
sional que tem a responsabilidade de liderança, deve diagnosticar e contribuir para 
que sejam solucionadas as situações conflitos, dentre outras situações. Os autores 
são estudante de Administração e acreditando que a liderança é uma das atribuições 
de um gestor, optou-se por estudar o tema. Assim, pretende desenvolver uma pes-
quisa bibliografia em livros e artigos, averiguando qual a importância da liderança 
para o desenvolvimento da equipe

LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO NOS DIAS ATUAIS
POLLYANA EVELYN LUCAS MASUOKA
VITORIA KAWAKAMI
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

 A literatura aponta que a liderança tem papel fundamental na motivação 
de sua equipe na busca de melhores resultados. Esses resultados referem-se à pro-
dutividade da organização como à qualidade de vida das pessoas. Nesse contexto, o 
artigo em questão tem a proposta de mostrar a importância da atuação efetiva dos 
líderes na contemporaneidade. A metodologia utilizada caracteriza-se como explo-
ratória, descritiva e analítica, com levantamento de literatura e pesquisa aplicada na 
forma de questionários entregues para funcionários de uma loja de tintas em Ma-
rília. Os resultados mostram que nem todos os colaboradores sentem-se satisfeitos 
com a forma de liderança recebida e que o fator motivador principal não é o salário, 
mas o reconhecimento, o bom convívio, a forma de comunicação.



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 119

A CONTRIBUIÇÃO DA ÁREA DE ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E 
MÉTODOS (OSM) PARA A MELHORIA ORGANIZACIONAL
TAMARA ARIÁDNI DA SILVA
LETÍCIA GEREMIAS DA SILVA
RUANA ALEXANDRE DOS SANTOS
ANDRÉIA DE ABREU SIQUEIRA 
 Com a evolução do mundo moderno as organizações buscam maneiras de 
otimizar os recursos, a mão-de-obra e o tempo disponível para aperfeiçoar o desen-
volvimento de suas tarefas, para a obtenção de melhores resultados. O objetivo desse 
trabalho é identificar qual a contribuição que a área de OSM pode trazer para uma 
filial de uma rede de lojas do comércio de cosméticos, situada na cidade de Garça-SP. 
Para compreensão do problema situado na empresa, utilizou-se da observação da 
rotina de trabalho de seus funcionários. O problema identificado foi uma falha na 
gestão da empresa, dificultando a função do gerente de manter a ordem e delegar 
funções, havendo a necessidade de se realizarem reuniões para estabelecer quais os 
tipos de decisões que podem tomar individualmente ou em conjunto. Conclui-se que 
a aplicação dessas soluções é de extrema importância para o bom funcionamento da 
organização e a boa convivência entre os funcionários, mantendo o fluxo de trabalho.

OS ELEMENTOS DA CULTURA ORGANIZACIONAL QUE INFLUENCIAM 
NO DESEMPENHO DOS FUNCIONÁRIOS
TAMARA ARIÁDNI DA SILVA
LUANA MAIA WOIDA

 Os problemas práticos no contexto da cultura organizacional levam à continui-
dade das pesquisas e do interesse pelo tema, uma vez que o seu entendimento propor-
ciona diversos benefícios para a empresa e funcionários. Por sua vez, o desempenho é 
um produto do contexto ao qual o indivíduo está submetido, influenciando no desenvol-
vimento de determinadas capacidades e habilidades de uma pessoa. Assim, o objetivo 
desse trabalho foi identificar quais os elementos da cultura organizacional que influen-
ciam no desempenho dos funcionários. Para a realização do presente trabalho utilizou-
-se da pesquisa exploratória, com aplicação de questionário fechado estruturado de 
acordo com a Escala de Likert. A comunicação se destaca como um processo presente e 
facilitador do fluxo de informação, demonstrando ausência de barreiras com relação à 
comunicação verticalizada. Concluiu-se que os elementos que obtiveram maior relevân-
cia foram, a linguagem, valores, comunicação, elementos materiais e estruturais.
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LIDERANÇA: ESTILOS DE LIDERANÇA E OS IMPACTOS JUNTO AOS 
COLABORADORES
FERNANDA GAMEIRO MARTINS
EDIO ROBERTO MANFIO

 Atualmente a Liderança tem sido fundamental para o desenvolvimento e cres-
cimento da empresa, pois cabe ao líder orientar e motivar os colaboradores para assim 
ter bons resultados e alcançar o sucesso da organização. O objetivo deste trabalho é 
analisar o comportamento de um líder, os estilos existentes e seus respectivos impactos 
causados aos colaboradores. Só é possível manter o colaborador interessado e envolvi-
do no seu trabalho se o líder compreender que o seu papel é explorar o que cada mem-
bro tem de melhor e manter um bom relacionamento com sua equipe. Pode-se dizer, 
portanto, que o papel de um líder não é apenas impor decisões e, sim, também ter um 
bom relacionamento com os seus liderados.

SOCIALIZAÇÃO ORGANIZACIONAL: PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO 
DE NOVOS MÉTODOS DENTRO DAS EMPRESAS
ALINE FRANCISCO DE OLIVEIRA
EDIO ROBERTO MANFIO

 A socialização baseia-se em criar métodos para a inserção de indivíduos 
em um ambiente que se constitui entre normas e costumes dirigidos por determi-
nados membros. Muitas já foram as perguntas feitas e pensadas para se abordar e 
aprofundar o conhecimento ao tema de socialização dentro das empresas e dentre 
elas estão algumas mais abordadas qual a maneira de entrosamento do indivíduo 
ao se deparar com uma mudança de cargo, transferência ou início efetivo dentro 
de uma empresa e qual o método utilizado entre os representantes da organização 
para que o indivíduo possa se sentir inserido a organização. Esses são, entre outros, 
dois questionamentos centrais e mais relevantes para o estudo desse tema, que está 
inserido tanto no ramo da Psicologia Organizacional e do Trabalho e também Psico-
logia Social.
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COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL: ESTUDO SOBRE A 
INTERFACE DA TECNOLOGIA DAS MÍDIAS SOCIAIS COMO CANAL DE 
COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO-ALVO E INTERNO
TAYNÁ DE MACEDO DOS SANTOS
ÉDIO ROBERTO MANFIO

 Objetiva-se apresentar o Marketing de Relacionamento desenvolvido nas 
empresas e suas vertentes para os públicos interno e externo. Contemporaneamente, 
a manutenção e satisfação dos públicos é um ponto crucial para o crescimento e con-
solidação da organização. O Marketing, então, em conjunto com a Comunicação, são 
instrumentos indispensáveis para tal êxito. O processo de relacionamento demons-
trado é de suma importância, pois busca evitar conflitos e embates entre os colabo-
radores, viabilizando a criação de cultura organizacional positiva, refletindo-a como 
a imagem da empresa para o cliente. Demonstra-se a viabilização da ferramenta tec-
nológica de abordagem ao cliente, denominada Marketing Digital, utilizada como di-
retriz atuante sobre as preferências individuais dos clientes, através da mineração de 
dados. A metodologia adotada inclui a pesquisa explicativa, bibliográfica e estudo de 
caso com a finalidade de ilustrar as técnicas de Marketing e Comunicação.

GERANDO DESCONTOS ATRAVÉS DO LUCRO ESTIMADO
LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA
LEONARDO TAIETE COELHO
JORGE LUIZ BARBOSA MACIEL JUNIOR

 Com certeza o departamento de vendas está entre os setores mais impor-
tante de uma empresa, não podemos negar que ele é um grande contribuidor para a 
manutenção da atividade empresarial, pois a partir de sua fundação a empresa aca-
ba sendo uma grande geradora de custos, assim fazendo com que o setor de vendas 
desempenhe um papel muito relevante na obtenção de receita, pois se uma empresa 
não vender, automaticamente ela não conseguira recursos suficientes para cobrir 
as despesas e manter o quadro de funcionários. No âmbito das vendas é necessário 
que a empresa trabalhe com planejamento, assim se precavendo contra as even-
tualidades e auxiliando na redução de custo, quando a empresa trabalha com o pla-
nejamento, ela adota um padrão de racionalidade e eficiência assim aproveitando 
melhor os seus recursos. Quando o assunto é vendas, não podemos deixar de lado 
essa tendência que vem chegando com força no Brasil que é o “Customer Success”.
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PESQUISA DE MERCADO: CONCEITOS E CONTRIBUIÇÕES
THALITA DE SOUSA BALDASSARINI
ROBERTA FERREIRA BRONDANI

 A Pesquisa de Mercado é uma ferramenta importante, principalmente du-
rante a fase inicial das empresas, momento de grandes incertezas. Com ela pode-se 
ter uma análise completa do mercado e obter informações eficazes que auxiliam a 
empresa em sua trajetória. Os principais objetivos de uma pesquisa de mercado são: 
conhecer o perfil do cliente, analisar os fornecedores e possíveis empresas parceiras, 
dimensionar o tamanho do mercado e seus segmentos, entre outros. Além de auxiliar 
os novos empreendimentos, uma pesquisa de mercado pode ajudar as empresas já 
instaladas a tomar melhores decisões em relação ao negócio como, por exemplo, o 
lançamento de um novo produto ou a revitalização de uma embalagem. Neste sentido, 
o objetivo deste artigo é mostrar a importância da Pesquisa de Mercado para conti-
nuidade do negócio. Como metodologia será utilizada a pesquisa bibliográfica sobre o 
tema e um estudo de caso em um minimercado da cidade de Marília.

ANÁLISE DE INSOLVÊNCIA PELO MODELO DE KANITZ: UMA 
ANÁLISE CRÍTICA AO MODELO
ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS
THIAGO TAKESHI HIRATA
RAFAEL GONÇALVES MICHELETTI
LUÍS FERNANDO MANFRIM

 Devido ao grande número de insolvência de novas empresas e às que têm 
grande patrimônio, seus gestores buscam cada vez mais a análise financeira para 
saber a real situação da empresa. Baseado no modelo de Insolvência de Kanitz e 
dados de balanços patrimoniais de grandes empresas, a presente pesquisa objetiva 
a análise por meio de indicadores financeiros. Aplicando os indicadores no modelo 
de Kanitz, pode-se fazer comparações com demais empresas, até mesmo dos ou-
tros ramos de atividade para concluir sobre sua insolvência. Também pelo método 
de Kanitz, para melhor entendimento e análise crítica, pesquisou-se diversos auto-
res que utilizam seus próprios modelos de indicadores. A análise crítica é feita ao 
modelo Kanitz que mostra, que indicadores positivos que são bons para empresas 
são analisados negativamente, o porquê disso. Pesquisa baseia-se em bibliografias e 
método dedutivo para análise crítica aos Modelo de Kanitz. 
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A CULTURA ORGANIZACIONAL E O PAPEL DOS GESTORES DE 
RECURSOS HUMANOS
LARISSA APARECIDA OLIVEIRA DA CRUZ
CÉLIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

 A cultura organizacional necessita de fatores ambientais e sociais para ser de-
senvolvida, considerando que cada empresa possui a sua cultura, que muitas vezes está 
ligada as particularidades culturais de seu pais de origem. A cultura é regida por um 
conjunto de características que influenciam diretamente no comportamento organiza-
cional. Outro ponto relevante é que os gestores de Recursos Humanos devem analisar a 
cultura organizacional com intuito de atrair e reter profissionais, além de fazer com que 
os valores e objetivos presentes na cultura da organização sejam alinhados ao perfil so-
cial de cada colaborador. E como uma forma de espelho a cultura organizacional reflete 
a capacidade de evolução das empresas no ambiente interno e externo, onde unida ao 
perfil social do brasileiro que possui características próprias e particulares influentes 
no meio organizacional, é possível criar valor as culturas e gerar ótimos resultados e 
visibilidade para organização.

ANÁLISE COMPARATIVA DE SOLVÊNCIA: MÉTODO DE KANITZ 
VERSUS UM MÉTODO ALTERNATIVO AO DE KANITZ - MAK
LAYS GABRIELLA DE LIMA GAUDENCIO DA SILVA
ENRIQUE LUIS SHIKATA DA SILVA SANTOS
NATALIA CAROLINA DA SILVA
LUIS FERNANDO MANFRIN

 Utilizando-se de demonstrações financeiras da empresa calçadista Arezzo, 
exercício de 2013 a 2017, para a realização de cálculos e análises, a presente pes-
quisa objetiva comparar o impacto na tomada decisão por meio de dois métodos di-
ferentes: Termômetro de Kanitz e MAK (Método Alternativo de Kanitz). Aplicando 
os métodos, empresas atuantes neste mercado poderão situar-se em qual posicio-
namento financeiro em relação à solvência se encontram perante seus pares. Para 
a construção dos métodos foram utilizados indicadores financeiros, como exemplo, 
Grau de Endividamento, Liquidez Geral e Composição do Endividamento. Ambos os 
métodos demonstram-se como poderosa ferramenta de análise para tomada de deci-
são, fornecendo informações relevantes e ricas para fundamentar as ações tomadas 
pelos gestores. Pautada em bibliografias esta pesquisa básica com método dedutivo, 
contribui para o aprofundamento do saber científico em administração de empresas. 
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A IMPORTANCIA DA INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA 
PERFORMANCE DO ADMINISTRADOR
JANDERSON EDUARDO SOARES SALLES
CELIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

 O Quociente de Inteligência - QI no geral é o que mensura o nível de in-
teligência de uma pessoa; porém, só um alto QI não é garantia de sucesso. Daniel 
Goleman considera o QI contribuinte de 20% dos fatores de sucessos, e 80% variam 
da classe social e da inteligência emocional - IE. A IE é a capacidade de o indiví-
duo controlar as suas emoções e usá-las a seu favor. A IE é um extra para a pessoa 
atingir aos seus objetivos. Segundo o Goleman, a IE divide-se em cinco domínios 
de aptidões, que são: conhecer e lidar com as próprias emoções; motivar-se; ter 
empatia e lidar com relacionamentos. Estas aptidões afetam diretamente o Ser Hu-
mano, no ambiente em que está inserido e as pessoas que estão a sua volta. O autor 
do presente trabalho acredita em tais premissas e também que a IE contribui para 
a performance do Administrador. A pesquisa será desenvolvida através de revisão 
bibliografia em livros e artigos sobre o tema, no intuito de averiguar a contribuição 
da IE para o Administrador.

APLICANDO A FILOSOFIA LEAN SEIS SIGMA EM UM PROCESSO DE 
FABRICAÇÃO ARTESANAL
RAFAEL GOMES DA LUZ
THAINÁ MICHELIN CARDOSO DA SILVA
MAYARA FERNANDA FERREIRA DA SILVA
RICARDO JOSÉ SABATINE

 A metodologia Seis Sigma permitiu a grandes indústrias alcançar a magni-
ficência na organização, influenciando todas as áreas a buscarem resultados signi-
ficativos em relação à lucratividade e alcançando o zero desperdício. O projeto em 
questão, visa a adequação de um processo previsto para a “Lunas Indústria Farma-
cêutica”, empresa fictícia do projeto de fábrica dos autores. Seu processo se baseia 
na fabricação de fármacos diluídos em bombons artesanais, visando reduzir custos 
iniciais e aumentar a produtividade. Utilizou-se a ferramenta DMAIC para auxiliar 
esta idealização que possibilitou a organização do projeto, alinhando as oportunida-
des de melhorias. Os ganhos foram significativos, tendo um salto produtivo de 330 
unidades inicialmente para 823 unidades por jornada de trabalho.
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MODELOS DE GESTÃO E OS IMPACTOS GERADOS NA CULTURA 
ORGANIZACIONAL
RICARDO SILVÉRIO DE SOUZA
ROBERTA FERREIRA BRONDANI

 Considerando-se que a figura do chefe ou gestor é comum e necessária den-
tro das empresas, analisar os perfis de liderança e como esses perfis diferem em 
relação à maneira de gerenciar recursos e pessoas torna-se importante dentro do 
cenário empresarial. Pois, sabe-se que a personalidade do líder pode influenciar na 
forma que seus liderados executam suas tarefas, na motivação para o trabalho e na 
eficiência e na eficácia da produção. Neste sentido, o artigo terá o objetivo de verifi-
car os impactos que os diferentes estilos de liderança podem gerar nos funcionários 
e consequentemente na cultura de uma organização. Como metodologia será utiliza-
da a pesquisa bibliográfica sobre os tipos de liderança existentes, o papel do gestor 
em uma organização e o que é cultura organizacional. Além disso, será realizada 
uma pesquisa de campo com uma empresa de Marília para verificar sua percepção 
em relação ao tema do artigo.

UM ESTUDO SOBRE O ASSÉDIO MORAL E SEUS EFEITOS NOS 
FLUXOS DE INFORMAÇÃO PARA O SETOR PRODUTIVO
PAULA APARECIDA GONÇALVES
LUANA MAIA WOIDA

 Investigar a dinâmica do assédio moral no setor produtivo de Garça e seus 
efeitos sobre o fluxo de informação no setor produtivo, uma vez que se trata de 
uma conduta abusiva com intenção de denegrir a imagem da vítima, interferindo 
diretamente na dinâmica da comunicação e no fluxo de informação dentro de uma 
organização. O assédio moral é pouco abordado dentro das empresas a respeito dos 
danos que pode causar à disseminação e compartilhamento de informação. Trata-se 
uma pesquisa bibliográfica e bibliométrica nas principais bases e portais de perió-
dicos nacionais. Sabendo que a grande maioria dos casos resulta em isolamento das 
vítimas, este trabalho permitirá levantar informações para que os proprietários dos 
negócios, gerentes e inclusive a Associação Comercial e Industrial de Garça, possam 
atuam em conjunto prevenindo essa disfunção social que interfere no ambiente in-
formacional, bem como na produção de conhecimento o que impossibilita também 
que inovações possam ser conseguidas.
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VALUATON E SUAS IMPLICAÇÕES NA TOMADA DE DECISÃO DE UMA 
STARTUP: O CASO PEDFARMA
TAUANE FERNANDA DE OLIVEIRA
FRANCIELE MAGALHÃES
ANA BEATRIZ JULIO BARBOSA
LUIS FERNANDO MANFRIM

 Valuation refere-se ao Valor Econômico de uma empresa e apresenta-se como 
poderosa ferramenta que permite à investidores ou empresário, um amplo conheci-
mento da empresa no que tange a criação de valor de negócio e tomadas de decisão. 
Esta pesquisa baseia-se em um estudo de caso na empresa PedFarma, atuante no setor 
de prestação de serviço. Com base nas premissas estratégicas, projetou-se a DRE, Ba-
lanço Patrimonial e Fluxo de Caixa para os próximos quatro anos de atividade. Os dados 
para a determinação do valor da empresa basearam-se no método Ebitda e do Fluxo 
de Caixa Descontado. Conclui-se que o valor calculado da empresa está acima do valor 
esperado pelos acionistas, uma vez que este valor se sugeria subjetivo sob a ótica dos 
empresários. A técnica de projeção utilizada nesta pesquisa destaca-se pela flexibilida-
de de criação de múltiplos cenários que corroboram com a elaboração de estratégias de 
negócio, em vista a agregação de Valor. 

JOGO DA DENGUE: SOFTWARE EDUCATIVO SOBRE O COMBATE À 
DENGUE
VINICIUS CARMEZINI MALANGE
RENATA APARECIDA DE CARVALHO PASCHOAL

 Um dos maiores problemas atuais da área de saúde no Brasil e em outros paí-
ses com regiões tropicais é a proliferação de casos de dengue, uma doença transmitida 
por um mosquito do gênero Aedes, com grande variação de sintomas e risco de morte. 
Este relatório apresenta um software e a pesquisa bibliográfica e descritiva com ele 
relacionada, elaborado em uma tentativa de conscientizar a população sobre o combate 
à dengue, bem como outros aspectos da enfermidade. Trata-se do Jogo da Dengue, um 
aplicativo funcional em múltiplas plataformas (desde que ela possua uma biblioteca 
Java) que busca utilizar o poder motivacional e educativo dos jogos educativos para 
melhor transmitir seu conteúdo didático. É um jogo que requer que o usuário aprenda 
sobre a importância das ações de combate à dengue para erradicá-la e vencer a partida.
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SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL NO SÉCULO XXI
RARIELLY FERNANDA DA CRUZ JANUÁRIO
NATALIA MENDES FERREIRA DA SILVA
VITÓRIA SANTOS LOOSLI
JOSÉ MICHEL MONASSA

 O conceito de desenvolvimento sustentável vem de um longo processo que 
se intensificou após o século XIX. Apresentando progresso em direção à sustentabi-
lidade das organizações, comunidades e indivíduos como um todo. Veremos durante 
o estudo de caso que leva em consideração uma empresa que se tornou sustentável 
da cidade de Marília – SP e as ferramentas utilizadas em sua gestão. Durante o estudo 
será verificado seus benefícios, vantagens e desvantagens de uma produção limpa 
e sem resíduos que prejudicam o meio ambiente, a sociedade a sua volta e agrega-
mento de valor à reputação da organização tanto quanto seu segmento de mercado, 
também ao produto em relação a uma empresa que não se preocupa com as questões 
ambientais que são levantadas cada vez mais hoje em dia devido ao crescimento po-
pulacional causando maior impacto da poluição, prejudicando as gerações futuras e 
suas oportunidades de vida em um planeta com recursos esgotáveis.

FORNO DE FUNDIÇÃO COM TROCADOR DE CALOR
VICTOR ALEXANDRE DODÔ DA SILVA
FELIPE GARCIA
JOSÉ ARNALDO DUARTE

 Esse trabalho foi desenvolvido no Curso de Tecnologia em Mecatrônica In-
dustrial. Foi elaborado para projetos de construção de mini forno industrial, de cus-
to reduzido, para fundição de metais, podendo ser utilizado por pequenas empresas 
que não têm acesso aos fornos oferecidos pelo mercado em função do alto custo. O 
objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema de baixo custo e de alta eficiên-
cia, para automação de forno de fundição visando melhorar a produção de peças e 
produtos fundidos de uma empresa, aumentando a produção, reduzindo tempo e 
diminuindo custos. Além do custo reduzido esse projeto traz como diferencial a uti-
lização de um trocador de calor que permite atingir temperaturas mais elevada com 
redução do consumo de combustível. A metodologia utilizada é o desenvolvimento 
experimental de um protótipo para verificar a eficácia do projeto. A expectativa é 
que o protótipo atenda a todos os testes a que forem submetidos.
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DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO EXTERIOR DA COMERCIAL 
ALVORADA INDUSTRIAL: UMA PERSPECTIVA DE 
ORDEM TEÓRICO-PRÁTICA
VIVIAN CARNEIRO NUNES
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

 Com o crescimento do comércio mundial, nota-se que as empresas brasi-
leiras buscam atuar cada vez mais no cenário internacional. O presente artigo pre-
tende propor a expansão das atividades comerciais da Alvorada Industrial utilizan-
do a estratégia de internacionalização. O objetivo central deste estudo é verificar 
a viabilidade da abertura de um departamento de comércio exterior na empresa, 
analisando as oportunidades, capacidade para exportação, e obstáculos existentes 
nessa estratégia de expansão. Utilizou-se o método de estudo de caso acrescido de 
uma pesquisa bibliográfica para realização desta pesquisa. Como resultados temos 
que existem várias estratégias de internacionalização, e a escolha entre uma delas 
depende do nível de risco, controle e investimento que o empreendedor está dispos-
to a abrir mão. Ainda, pode-se mencionar que a exportação é a estratégia de menor 
risco e está dividida em exportação direta e indireta. 

MARKETING E COMUNICAÇÃO: O ALCANCE DO PÚBLICO-ALVO 
ENTRE EMPRESAS DO RAMO DE PET SHOP DA CIDADE DE GARÇA
ROBERTA CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA
EDIO ROBERTO MANFIO

 Com objetivo em ressaltar a importância da qualidade em serviços/pro-
dutos em lojas de animais da cidade de Garça SP, o presente trabalho exibe algu-
mas das ferramentas de Marketing para crescimento financeiro e pessoal, a fim de 
transparecer os benefícios de um bom treinamento para vendas, melhor recepção e 
conquista do consumidor final. As ferramentas apresentadas são ordenadas desde 
o início da empresa, onde o investimento é feito tendo como referência a demanda 
local até o momento em que a procura se estende em larga escala, necessitando de 
entrega de produto ou serviço ou até mesmo de atendimentos clínicos de qualida-
de em áreas específicas da saúde animal. Assim sendo, as estratégias apresentadas, 
quando colocadas em prática tendem a resultar em melhorias contínuas, facilidade 
na tomada de decisões e mudanças, conquistando assim um feedback positivo de 
clientes que tendem a fidelizar sua escolha.



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 129

A MOTIVAÇÃO DO TRABALHO VOLUNTÁRIO NO TERCEIRO SETOR: 
SOLIDARIEDADE COMO MOEDA DE TROCA
SIWA MARA LIMA DOS SANTOS FELISBERTO
ROBERTA FERREIRA BRONDANI

 Considerando que muitas entidades do terceiro setor são mantidas por vo-
luntários, que doam seu tempo e suas habilidades para que estas obtenham sucesso 
e consigam desempenhar seu papel atingindo suas metas, o objetivo do artigo é ve-
rificar quais são os fatores que motivam o trabalho de um voluntário, tendo em vis-
ta que muitos exercem atividades que não imaginavam que poderiam realizar, não 
possuem formação acadêmica ou conhecimento específico na área. Além disso, pre-
tende-se com este trabalho, identificar as ações usadas para a captação dos recursos 
que são aplicados nos atendimentos, o modo de administração desses e como se dá 
a participação dos voluntários dentro de uma organização do terceiro setor. Como 
metodologia de pesquisa foi realizada a análise bibliografia do tema e um estudo de 
caso em uma entidade da cidade de Marília.

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
NATHALIA CERONI FELIPE
CELIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

 O estudo da inteligência emocional é considerado mais importante do que a 
inteligência mental (QI), partindo da premissa que as pessoas agem muito mais pela 
emoção. Pessoas com alto controle emocional tem maior probabilidade de serem 
bem-sucedida. De acordo com Daniel Goleman (Psicólogo) a inteligência emocio-
nal (QE) pode ser dividida em cinco habilidades especificais sendo elas: Autoco-
nhecimento emocional, Controle emocional, Automotivação, Empatia e Desenvolver 
relacionamentos interpessoais. A inteligência emocional atingi diretamente a vida 
pessoal e profissional dos seres humanos. Se essa inteligência não é bem adminis-
trada traz transtorno tanto para a pessoa quanto para o ambiente em que ela está 
envolvida. Empresas já estão à procura de profissionais com um nível elevado de QE, 
pois eles trazem consigo bom desempenho no trabalho, ajudam seus companheiros 
de equipe, desperta em seus colegas as maiores habilidades e a participar de esfor-
ços coletivos.
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FECHAMENTO PRECOCE: COMO EVITAR ESSE FENÔMENO
FÁBIO CRUZ FERREIRA
ROBERTA FERREIRA BRONDANI

 Este trabalho aborda o fenômeno da falência das empresas antes de com-
pletarem cinco anos de existência. O texto apresenta uma síntese dos conceitos do 
empreendedorismo, uma análise histórica do tema e sua evolução ao longo das mu-
danças econômicas mundiais. Além disso, traz uma análise do empreendedorismo 
brasileiro, apresentando dados relevantes de aspectos, características e comporta-
mento dos empreendedores no país, com destaque para às micro e pequenas em-
presas. O objetivo do artigo é discutir os principais motivos que causam o fecha-
mento precoce das empresas, sejam motivos internos e externos e as consequências 
desse fenômeno na economia e sociedade e apresentar ações que podem ser realiza-
das para evitar esse fenômeno que gera problemas sérios para a economia nacional 
afetando toda a população. Como metodologia foi utilizada a pesquisa bibliográfica 
sobre o tema.

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 
COM O MEIO AMBIENTE
FLÁVIA LETÍCIA DO CARMO
CÉLIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

 O desenvolvimento do capitalismo e do comércio, impulsionado pela inten-
sificação da manufatura, introduziu novos processos industriais que culminaram 
no modo de produção em massa. Esse crescimento industrial e a busca incessante 
por aumentos de produtividade acarretaram em práticas pouco responsáveis em 
relação ao meio ambiente. A degradação ecossistêmica gerada implica hoje no com-
promisso de as empresas desenvolverem postura que busque a sustentabilidade. 
Diante dessa premissa, tem-se por objetivo desenvolver um estudo que demonstre 
a importância do uso de medidas socioambiental e a proteção ambiental. O estudo 
será desenvolvido por meio de pesquisa exploratória através de levantamento li-
terário, em livros e artigos o tema responsabilidade social com o meio ambiente e 
também num estudo de caso para comprovar a premissa enunciada.
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JOGOS COMO COMPLEMENTO INTERDISCIPLINAR EM UMA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICA
ANTONIO CESAR DALL EVEDOVE
JOSE DE SOUZA RODRIGUES

 O objeto deste artigo é o de apresentar os resultados da utilização de um 
jogo de empresas em um curso de tecnólogo em uma instituição pública de ensino 
técnico o do estado de São Paulo. Atualmente o mercado de trabalho é altamente 
competitivo e exige, além das competências profissionais, as competências trans-
versais como capacidade para tomar decisão, assumir risco, lidar com informações 
parciais quando tomando decisão, trabalhar em equipes, liderar e ser liderado, entre 
outras (NGUYEN, 1998). Os jogos são facilitadores da aprendizagem e permitem vi-
venciar situações profissionais típicas do exercício profissional. O artigo teve como 
base uma pesquisa alunos ingressantes do primeiro termo de Gestão Empresarial. O 
método utilizado é o pesquisa-ação, empregando a dinâmica do jogo, sendo que ao 
final do processo foi utilizado um questionário com questões fechadas e abertas.

A COMUNICAÇÃO DIGITAL COMO POSSIBILIDADES 
DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
NATÁLIA REIS MANFRIN
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

 Neste artigo propõe-se indicar os impactos causados pela comunicação 
digital no âmbito da sociedade. A metodologia adotada, além do levantamento de 
literatura, conta com pesquisa aplicada na escola EMEF Profª Edméa Braz Rojo Sola 
localizada na cidade de Marília-SP, por meio da aplicação de 20 questionários. Os 
respondentes defendem que os meios digitais são fundamentais para a comunica-
ção no cotidiano da sociedade atual e, através deles, acontece a integração social 
entre povos, culturas etc. Portanto, os resultados apontam a incidência de mudan-
ças no comportamento do ser humano e os impactos causados pela comunicação 
digital. Dessa forma, as empresas precisam se adaptar à realidade atual, moldar-se 
conforme as necessidades e as exigências do mercado. Ainda, capacitar seus cola-
boradores para a nova realidade e, perceber, que a internet, se bem conduzida, traz 
benefícios para a organização.
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A IMPORTÂNCIA DO COACHING PARA O RECURSOS HUMANOS
MARCIO JOSÉ BUENO
CELIA SANTANA

 O Coaching é um processo que utiliza de diversas técnicas e ferramentas 
baseadas em várias áreas como Administração, Psicologia, Gestão de Pessoas, neu-
rociência dentre outras. O Coach é o profissional que administração o processo Coa-
ching e o coachee é o cliente, quem passa pelo processo. O objetivo do coaching é 
produzir mudanças positivas na vida das pessoas. Sair do “ponto A” e atingir o “pon-
to B”, ou seja, o estado desejado. Já a área de Recursos Humanos tem como objetivo 
selecionar, gerir e orientador os colaboradores da organização. Além de desenvolvi-
mento do potencial dos colaboradores. Partindo de tal premissa, surge o interesse 
em estudar a importância do coaching para a área de Recursos Humanos. O trabalho 
será resultado de pesquisa bibliografia em livros e artigos sobre o tema. 

ARQUIVISTA EMPREENDEDOR: UMA ANÁLISE DAS EMPRESAS 
TERCEIRIZADAS NA GESTÃO DE DOCUMENTOS
RAFAELA MELO RESENDE RESENDE
MARCIA CRISTINA DE CARVALHO PAZIN VITORIANO

 Toda empresa necessita organizar seus documentos e todo documento 
necessita da gestão documental. O presente trabalho objetiva-se refletir a respei-
to da criação e atuação de empresas terceirizadas na gestão de documentos, bem 
como sua aplicabilidade em empresas do setor privado. Justifica-se o estudo so-
bre terceirização em arquivos por ser um assunto pouco explorado na produção 
científica na área de arquivologia no Brasil. O objetivo geral da pesquisa é identi-
ficar as necessidades que levam à contratação de uma empresa terceirizada para 
gestão documental, como essas empresas atuam no mercado e quais os benefí-
cios de terceirizar a gestão documental de uma empresa. Como objetivos especí-
ficos: localizar e mapear as empresas terceirizadas em gestão documental no país; 
identificar os serviços oferecidos e os mais procurados por empresas. A metodo-
logia utilizada se caracteriza como exploratória e descritiva, de abordagem quanti -  
qualitativa quanto aos objetivos.
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ROBÔ DE COLETA DE DADOS PARA SISTEMA SOLAR-SIMA
FELIPE BRITO FERNANDES
MARCOS PAULO GUIMARÃES GUERRA
EDIO ROBERTO MANFIO

 Voltando-se para Inovação Tecnológica envolvida no sistema do protótipo So-
lar-Sima, parte integrante do Projeto Fapesp Garça, a proposta deste projeto é relacio-
nar ocorrências de eventos atmosféricos extremo no Brasil por meio de um robô de 
busca de palavras e expressões relacionadas a estes eventos e partir destas alimentar 
seu banco de dados podendo assim traçar um mapa em tempo real das ocorrências at-
mosféricas. A busca dessas informações deve ocorrer por uma palavra chave especifica-
da pelo usuário e o algoritmo deve identificar as variantes linguísticas para cada um dos 
fenômenos previamente definidos cruzando as relações entre os assuntos/contextos. 
A linguagem será o Python e o Crawler em desenvolvimento contará com mecanismo 
de busca que tem como referência variantes linguísticas do Atlas Linguístico do Brasil. 
Nesta pesquisa textual a palavra chave será o único identificador de registro. As áreas 
envolvidas são Programação, Processamento de Linguagem Natural e Linguística.

LIDERANÇA
PAULO SÉRGIO DOS SANTOS VERNASCHI
ANTÔNIO CESAR DALL´VEDOVE

 Esse trabalho foi realizado para mostrar as tipologias de liderança existentes 
em algumas empresas. Mostrando o conceito de liderança presente em livros de dife-
rentes autores, não afirmando que seja certo ou errado, mas sim as atitudes de um líder 
perante a empresa. Especificando os tipos de liderança que existem como por exemplo 
liderança autocrática, liderança bidimensional entre outras, esses tipos de liderança 
ainda são utilizados nos dias atuais, porem hoje podemos citar outras definições de 
liderança bem como liderança proprietário, liderança diplomata, liderança daquele 
que dá as ordens, liderança carismática, liderança on-line, liderança transformacional 
e liderança transacional. O trabalho também cita as qualidades que uma pessoa deve 
ter para se tornar um bom líder, mostrando que não precisa ser um gerente ou ter um 
cargo de confiança para ser líder, mas a liderança também não é para qualquer pessoa, 
o líder tem que se mostrar uma pessoa com uma determinada visão e pensamento de 
sempre alcançar o melhor desenvolvimento possível do próprio e de seus companhei-
ros, pois líder é aquele que se destaca no meio dos demais mostrando algo a mais.



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 134

A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA EM RELAÇÃO À 
MOTIVAÇÃO DA EQUIPE
ALINE SILVA LOPES
CAROLINA CREMONINI CAMILO
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

 As organizações buscam, incansavelmente, formas de atrair a atenção dos 
colaboradores com a finalidade de promover a excelência do serviço e, consequen-
temente, obter os resultados previstos pela organização. Essa motivação está estrei-
tamente ligada à atuação da liderança que gerencia os processos e pessoas no am-
biente empresarial. Nesse contexto, o estudo tem a principal proposta de descobrir 
de que maneira a motivação influencia no crescimento da organização e no desem-
penho da equipe. A metodologia é considerada exploratória, descritiva e analítica 
por meio de levantamento literário e pesquisa aplicada nas empresas Sasazaki e 
Jacto. Os resultados demonstram que para manter uma equipe motivada é necessá-
rio ir além de um simples cargo de liderança, para isso é necessário fazer com que 
os liderados se sintam importantes tanto pelo líder quanto pela equipe como um 
todo. Trabalhos repetitivos, falta de desafios, medos, dentre outros fatores, também 
colaboram para a desmotivação.

PRIVACIDADE DIGITAL: UMA ANÁLISE FRENTE À ATUAL 
LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS
GEICELENE BATISTA DA SILVA
FABIO PIOLA NAVARRO

 A condescendência com que os brasileiros têm convivido com a falta de pri-
vacidade do universo digital, é propriamente algo que tem preocupado o Congresso 
Nacional. Conviver e condescender com a falta de privacidade não é, contudo, praticá-
-la, como a empresa Cambridge Analytica, que utilizou um dos principais instrumen-
tos o Big Data: um fenômeno caracterizado pela alta Velocidade de geração de dados, 
grande Volume e enorme Variedade nos tipos de dados, denominado pelos 3V´s, para 
desenvolver ações para persuadir e influenciar o cenário político americano, os dados 
teriam vazado do Facebook. Nessa conjuntura, o objetivo da pesquisa é preconizar aos 
cidadãos a efetivação da Lei 13709/2018- Proteção De Dados Pessoais pode trazer para 
cada um, ainda dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, com o objetivo de trazer 
uma nova análise sobre os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. Conclui 
que o cidadão esteja atento às práticas que firam a lei de proteção de dados pessoais.



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 135

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A IRREPETIBILIDADE DOS 
ALIMENTOS AO ERÁRIO ORIUNDOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 
PELO INSS POR ERRO ADMINISTRATIVO
ERICK JACOBINO
MARÍLIA VERÔNICA MIGUEL

 O objetivo do artigo científico visa assegurar os direitos da Constituição Fe-
deral em face da relação INSS e segurados nos casos de benefícios concedidos pela 
autarquia decorrentes de erro administrativo. Para a consecução deste, são utili-
zados os meios bibliográficos (doutrina, jurisprudência e legislação), por meio do 
método hipótetico-dedutivo. Em vista disso, cabe salientar que o presente artigo 
foi elaborado visando a boa-fé do segurado no tocante ao recebimento do benefício 
e por este ter natureza alimentar, pois, em regra, é a única fonte de renda auferida 
pelo cidadão, sendo certo que deste provimento ele deverá viabilizar a sua subsis-
tência. Ressalta-se que são pessoas que por algum motivo dependem do benefício, 
sejam elas impossibilitadas por doença, invalidez ou idade, ou seja, um grupo social 
que merece atenção das normas vigentes. Conclui-se que, existindo erro do instituto 
e boa-fé do segurado, inadmissível se torna a restituição dos valores percebidos.

OS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA E SUAS 
PRINCIPAIS MUDANÇAS
CAMILA GARCIA MANSO PEREZ
MARILIA VERONICA MIGUEL

 O presente artigo analisa os impactos da reforma trabalhista e suas prin-
cipais mudanças geradas pela Lei 13.467/2017. A chamada reforma trabalhista foi 
aprovada em um curto espaço de tempo, o que gerou grandes questionamentos por 
toda sociedade. Objetiva-se esclarecer dentre os mais de 100 itens alterados na Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT), os pontos que mais chamam atenção como: 
contratos intermitentes, horas extras e banco de horas. De forma clara e objetiva, 
busca-se trazer da análise legislativa trabalhista atual e suas implicações no contra-
to de trabalho por meio de pesquisa exploratória, mediante revisão bibliográfica, 
partindo-se do método hipotético-dedutivo. Pretende-se contribuir com a pesquisa 
a partilha de uma resolução desta problemática da sociedade, em que traz conse-
quências importantes para todo desenvolvimento.
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BICICLETA PARA DEFICIENTES VISUAIS
GABRIEL DOS SANTOS MANUSO
FELIPE DOS ANJOS PINTO
ADALBERTO SANCHES MUNARO

 O projeto visa proporcionar aos deficientes visuais a liberdade de andar 
de bicicleta, visto que da população brasileira cerca de 750 mil tem algum grau de 
deficiência visual, com a ajuda de sensores instalados nessa bicicleta essas pessoas, 
por meio inicialmente sensitivo, serão informadas de algum obstáculo no caminho 
ou em volta e claro, se estão ou não na trajetória correta. O intuito é desenvolver um 
protótipo que seja acessível e que possa ser instalado em qualquer bicicleta apenas 
precisando regular a distancia de atuação dos sensores, porém, primeiramente será 
feita exclusivamente em uma.

PROPOSTA DO DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE SISTE-
MA PARA O GERENCIAMENTO DE PEDIDOS
LAIS KEIKO MIZOTE
REGINA FERREIRA DA ROCHA

 Com o advento da globalização as empresas devem criar esforços para efe-
tivar as vendas, o que requer cada vez mais o uso a tecnologia como ferramenta. Em 
uma empresa, independente do segmento de negócio, o setor de vendas é primor-
dial, por favorecer a transação comercial de bens e/ou serviços. Daí a necessidade 
de adotar um sistema informatizado que possa controlar tais operações do referido 
setor. Em razão dos problemas ocasionados pela eventual falta de gerenciamento 
questiona-se: Quais as funcionalidades que um sistema informatizado precisa ter 
para gerir o controle dos pedidos? Pretende-se, então, desenvolver um protótipo 
para o controle das operações básicas do setor de vendas de uma indústria alimen-
tícia de Marília/SP. A construção do protótipo pode ser justificada ao considerar que 
o projeto beneficiará a consecução das atividades gerenciais. Optou-se pela análise 
de requisitos, usando os preceitos de engenharia de software e a linguagem de pro-
gramação C#.
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CONTRIBUIÇÕES DO MARKETING NA GESTÃO DE UMA CRISE
ESTER FERREIRA DE CARVALHO
ROBERTA FERREIRA BRONDANI

 As estratégias de marketing podem ser utilizadas para atender a diversos 
objetivos empresariais, entre eles, auxiliar as organizações em momentos difíceis 
como as crises econômicas. Este artigo tem como objetivo desenvolver um estudo 
das estratégias de marketing utilizadas pelas empresas de Marília e região para su-
perar a crise enfrentada pelo país nos anos de 2016 a 2018. Pretende-se ainda ana-
lisar o cenário econômico brasileiro da época e apresentar possíveis soluções para 
que uma empresa possa sobreviver a crises econômicas por meio da utilização das 
ferramentas de marketing. Como metodologia será utilizada a pesquisa bibliográfi-
ca sobre o tema e uma pesquisa de campo com empresas de Marília e região.
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SISTEMA WEB INTEREVENTOS
DIEGO DOS SANTOS JERONIMO 
MAURICIO DUARTE

 Com o avanço tecnológico, o uso massivo de dispositivos móveis, a facilida-
de de interconexão, redes wi-fi, conectividade com o mundo... aplicações vem sendo 
desenvolvidas a fim de atender a demanda da sociedade. O Sistema interEventos é 
um projeto para ser executado na internet e, tem como objetivos, criar e administrar 
eventos de qualquer natureza. A ideia vai além de cadastrar e divulgar, pois será 
possível a aquisição de ingressos e outros serviços que o evento poderá oferecer. 
O projeto permitirá o acompanhamento das inscrições e dos usuários cadastrados. 
A metodologia usada consiste em linguagens que possuem recursos para projetos 
WEB, como: PHP, JavaScripit, HTML, CSS e para o armazenamento o banco de dados 
MySQL.

O DOMÍNIO DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: DA APOSIÇÃO DE BOAS 
PRÁTICAS À RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO NO PRECEITO DE 
DADOS ABERTOS
WAGNER RIBEIRO DE JESUS
ISAQUE KATAHIRA

 A preocupação em relação ao grande crescimento desenfreado da internet 
tomando proporções inimagináveis, a demasiada difusão e o acesso a informação, 
teve seu aporte, de modo paralelo e igualmente propagado, evidenciando a ascen-
são a qualquer tipo de dados, o qual se fizesse em busca nos diversos formatos de 
armazenamentos. Diante deste contexto, é necessário a abordagem destacada de 
conceitos preceituais como Metadados, Web Semântica, Ontologias, algoritmos de 
busca e ordenação, os quais, sobrepostos de forma equivalente, eficaz e eficiente 
para especificar o acesso de dados. O objetivo do projeto é atribuir significado ao 
conteúdo disseminado na internet é direcionar esforços na busca por estudos, mé-

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS
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todos e aplicações de práticas na aposição de dados abertos e recuperação da infor-
mação, não sendo mais necessário buscar por informações de forma isolada ou por 
palavras-chaves, mas sim de forma em que a web possa construir uma resposta mais 
elaborada a partir de várias relações.

PORNOGRAFIA DE VINGANÇA OU “REVENGE PORN” E SUA PRÁTICA 
NA INTERNET AGORA É CRIME
WILLIAM CARLOS CRUZ

 A chamada pornografia de vingança ou popularmente conhecida como vin-
gança pornô, tem origem no inglês,”revenge porn”, trata da conduta expor publi-
camente, principalmente na rede mundial de computadores, fotos ou vídeos que 
contenham cenas íntimos de nudez ou relações sexuais, sem o consentimento da 
pessoas envolvidas nas imagens, mesmo que tais pessoas tenham se deixado fo-
tografar ou filmar. Esta conduta normalmente ocorre após o fim de um relaciona-
mento amoroso, inclusive, com o término de casamentos quando um dos envolvidos 
divulga cenas íntimas da outra pessoa, normalmente mulheres são as vítimas mais 
comuns, caracterizando feminicídio, como forma de “vingar-se” antigo parceiro. A 
Lei nº 13.718, de 24/09/2018, entrou em vigor a lei que tipifica a conduta como 
criminosa e em caso de condenação penal, a pena pode varias de 01 a 05 anos de re-
clusão, independente de pedido de indenização por dano moral sofrido pela vítima 
que teve sua imagem exposta na internet.

EDUCAFLÁVIO: PORTAL DE CRIAÇÃO DE VIDEOAULAS
FLÁVIO LUIS DE ANDRADE
ISAQUE KATAHIRA

 Atualmente o e-commerce é utilizado para disponibilizar produtos e servi-
ços a um crescente público, o qual não se limita a um espaço geográfico ou temporal. 
A expansão desse serviço é notória, devido a disponibilidade de internet e o aces-
so aos dispositivos como os smartphones que superam o número de habitantes no 
país. Nesse sentido, é fundamental o desenvolvimento de ferramentas para atender 
a essa demanda crescente, como a disponibilização de cursos de qualificação profis-
sional por meio do Ensino à Distância (EAD), entretanto, para uma pessoa comum, 
as atividades de gravação e editoração de um próprio curso não é uma tarefa trivial 
e nem de baixo custo. Nesse aspecto, o objetivo desse trabalho é desenvolver um sis-



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 140

tema web de baixo custo que contenha a assessoria para criação, editoração e gra-
vação de vídeo-aulas. Como metodologia, será desenvolvido uma plataforma on-line 
de ensino, cuja a linguagem de programação a ser utilizada é o PHP7 com banco de 
dados MySQL.

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS PARA CRIAÇÃO DE SITES
DAVID VINICIUS DE LIMA BELENTANE
NELSON JULIO DE OLIVEIRA MIRANDA

 Neste trabalho propõe-se um sistema de automação de processos para 
criação de um site desde a contratação do serviço passando por todos os setores 
de planejamento, orçamento, layout, desenvolvimento, implantação e suporte. Para 
tanto foi desenvolvido um estudo profundo do Workflow e seus processos para sua 
automação com seus conceitos, características tipos e técnicas de modelagem. Tam-
bém foi realizado uma análise do dia-a-dia da deste processo focando na área de 
desenvolvimento onde acontece a criação do layout, desenvolvimento do sistema e 
o planejamento de como funcionara o site. Um dos pontos mais fortes deste projeto 
é o intuito de melhorar a organização de tarefas na criação de sites, sem perdas de 
documentos, informações e até mesmo dados, diminuir o número de utilização de 
papeis para documentações, gerar informações do processo todo por meios digitais, 
segurança contra perda de dados como backups.

CHATBOTS E QUESTION ANSWERING: RECUPERAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO COM O USO DE PROCESSAMENTO 
DE LINGUAGEM NATURAL
LUCAS BARBOZA FORMIGON JUNIOR
CAIO SARAIVA CONEGLIAN

 Os chatbots têm se popularizado como um meio para melhorar a interação 
entre os usuários e os sistemas computacionais. Essa tecnologia tem se populariza-
do devido a necessidade de refletir e alterar o modo como os usuários se relacionam 
com os ambientes computacionais, em que os usuários tenham uma interação mais 
completa e mais próxima a suas necessidades. Desta forma, uma técnica de Recupe-
ração da Informação que tem como princípio o Processamento de Linguagem Natu-
ral (PLN), é o chamado Question Answering (QA), sistema que responde de forma 
objetiva a perguntas feitas por usuários, alterando essa relação do usuário com a 



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 141

Recuperação da Informação (RI). Assim, este trabalho tem como objetivo aproximar 
dois campos que estão vinculados aos estudos de PLN, QA e chatbot, para melhorar 
a RI, em diversas facetas. Enquanto resultados, busca-se que refletir em um chatbot 
que esteja integrado as fontes de informações, podendo atender melhor às necessi-
dades informacionais dos usuários.

PROPOSTA DE UMA APLICAÇÃO PWA COM FOCO NA 
APRENDIZAGEM DE DESENVOLVIMENTO E 
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS
JOÃO VITOR FELIPE RIBEIRO
ISAKE KATAHIRA

 Este trabalho tem como principal objetivo o aprimoramento de conheci-
mentos utilizando conceitos de padronização de desenvolvimento atuais no mer-
cado de trabalho, sendo eles: a estruturação de um projeto em camadas, ou seja, 
separação das responsabilidades desenvolvidas por áreas, PWA (aplicação web pro-
gressiva), que tem como principal característica a progressão do usuário por etapas, 
diminuindo as poluições visuais na interface gráfica. Mobile First será a metodolo-
gia aplicada no desenvolvimento, este conceito realiza a compactação da interface 
baseando-se primeiramente em dispositivos móveis sucessivamente em desktops. 
As Ferramentas serão a Plataforma dot Net core juntamente com Visual Studio para 
desenvolvimento, Mysql para o armazenamento de dados e HEIDISQL gerenciando 
todos os processos do banco de dados.

DESENVOLVIMENTO DE WEB PAGINA PARA GERENCIAMENTO DE 
INFRAESTRUTURA INTERNA
DANIEL RODRIUGUES SCUTARI
MAURICIO DUARTE

 Este projeto consiste no desenvolvimento de um sistema WEB voltado ao 
gerenciamento de informações. O departamento de infraestrutura interna de uma 
empresa será o administrador para alimentar o sistema com informações dos usuá-
rios: E-mail, skype, senha, número de ramal telefônico, departamento e outras infor-
mações pertinentes. A interface com usuário será a mais amigável possível e ainda, 
pelo sistema, relatórios poderão ser gerados. Além de tias informações, o projeto 
tende a crescer e, assim, um módulo para controle de estoque, entradas e saídas, 
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será também implementado buscando assim, melhorar a organização do departa-
mento de infraestrutura interna da empresa, assim como agilizar no processo de 
levantamento de informações que possam ser apresentados para um superior ou o 
proprietário da empresa.

TECNOLOGIA ASSISTIVA: APLICATIVO MOBILE QUE AUXILIA 
PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA 
MELHORIA DA INTERAÇÃO SOCIAL
NADIA HELENA DOS SANTOS
RENATA AP. DE CARVALHO PASCHOAL

 Um dos objetivos principais do tratamento de pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista é tomar medidas que propicie a melhora das condições para que se 
tenha a interação social. No Autismo, a interação social está marcadamente preju-
dicada e deficitária por vários motivos: problemas sensoriais, atraso de linguagem, 
dificuldades para usar formas de comunicação e de perceber sentimentos, gestos e 
faces humanas. Portanto, estimular e intervir precocemente nestes atrasos é prio-
ritário. Com base nessas informações, o aplicativo mobile a ser desenvolvido visa 
ter atividades para a melhoria das condições para que se tenha a interação social, 
ajudando-os a ser mais perceptíveis quanto a demonstração de sentimentos do pró-
ximo, gestos, faces humanas etc.

GESTÃO PATRIMONIAL COM RFID
PEDRO MURILO DE LIMA
DANILO DOLCI

 O controle de patrimônio é algo primordial para instituições do setor públi-
co e privado e, apesar de burocrático, evita desorganização e perdas, além de multas 
e processos. O uso da tecnologia RFID (Radio-Frequency IDentification) na proteção 
de ativos pode ser vista como uma abordagem estratégica, considerando a inovação 
como componente essencial para negócios sustentáveis. Dentre as vantagens do uso 
do RFID na gestão de patrimônio, está a possibilidade de aferição em lote com vários 
itens, o que acelera o processo de inventário. Pode-se, por exemplo, checar centenas 
de itens em instantes, verificando e corrigindo erros. O projeto prevê o desenvolvi-
mento de um aplicativo mobile de Gestão Patrimonial com RFID com funções de ca-
dastro, consultas e geração de relatórios de itens de um estoque por meio de leitura 
de tags através de um smartphone.
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APLICATIVO PARA E PROMOÇÃO DE SAÚDE ESCOLAR
UESLEY RODRIGUES DOS SANTOS
CRISTÓVAM EMÍLIO HERCULIANI

 A escola é um espaço de relações sociais de extrema relevância, pois além 
de possuir o papel de fornecer preparação intelectual, ocorre também o desenvolvi-
mento moral, crítico e político. Desta forma, exige um esforço constante do coletivo 
da escola, como diretores, professores e funcionários. Assim, dentre tantas respon-
sabilidades, a escola também é responsável pela saúde do aluno enquanto estiver na 
instituição educacional. Hoje em dia, há a necessidade de intervir no espaço físico e 
tecnológico de modo a torná-las mais seguras e ágeis em socorrer e atender os alu-
nos com mais atenção. Este estudo tem como objetivo proporcionar a comunicação 
entre a escola e a família diante de problemas relacionados à saúde do aluno, facili-
tando a comunicação de ambos no socorro dos mesmos, perante situações de risco 
por meio de um aplicativo para smartphones. Todos os alunos estarão cadastrados 
em um banco de dados, dando também uma atenção especial aos alunos com quais-
quer problemas de saúde.

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DE FESTAS E EVENTOS
PEDRO VICTOR VALÉRIO TINETTI
NELSON JULIO DE OLIVEIRA MIRANDA

 Festas e eventos ocorrem em ocasiões especiais na vida das pessoas, 
seja uma formatura, festas de 15 anos, casamentos etc. Nesses eventos, sem-
pre são utilizadas decorações e é necessário servir comes e bebes para os convi-
dados. Existem empresas que oferecem o serviço completo para que as pessoas 
que estão organizando o evento, apenas escolham os temas e pratos e o serviço 
fica todo a cargo dessas empresas. A ideia é facilitar o contato dos organizado-
res de evento com as empresas que oferecem os serviços. O usuário irá consul-
tar os temas e pratos que irá oferecer em seu evento e o sistema exibirá as em-
presas que oferecem a maior parte do consultado ordenando pelo menor preço.  
Para desenvolver o sistema, será utilizada a linguagem Java na ferramenta Android 
Studio com SQL Lite. O resultado esperado, é a aproximação dos organizadores dos 
eventos com as empresas de Bufê, mostrando o menor preço sem que seja necessá-
rio ir até as empresas presencialmente para consultar os preços.
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A BIOMETRIA DIGITAL PARA O AUMENTO DA SEGURANÇA
ENÉAS TAVARES DO NASCIMENTO
ADRIANO SUNÃO NAKAMURA

 O desenvolvimento deste aplicativo tem como principal objetivo o impedi-
mento do uso de documentos falsos por indivíduos em débito com a justiça. Con-
siderando que ao adentrar em um sistema prisional é feita a coleta de digitais de 
todos os dedos da pessoa será possível desta forma em caso de dúvidas referente a 
documentos e, por intermédio das digitais a identificação e origem de tal usuário. 
Desta feita com a integração das SSP em um BD central, será possível evitar o cons-
tante trânsito de delinquentes participantes de facções que migram a todo momento 
de um para outro estado a fim de cometer delitos. O mesmo tem como objetivo au-
mentar a eficácia nas fiscalizações efetuadas por agentes públicos de segurança.

SISTEMA WEB: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB DE 
GERENCIAMENTO DE DADOS DAS ESCOLAS PRIVADAS DE CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES
ISMAYK DOS SANTOS MARQUES
CRISTOVAM HERCULIANI

 O sistema web proposto, trata se de um meio de gerenciamento de dados 
de alunos, professores e funcionários em escolas de cursos profissionalizantes. Que 
tenham cursos online, cursos web e semipresenciais. Utilizando ferramentas de 
fácil aprendizado, o utilizador do sistema web, poderá realizar qualquer operação 
que deseja, realizar consultas e gerar qualquer tipo de relatório. Sendo assim, este 
trabalho tem como principal objetivo proporcionar aos usuários uma experiência 
melhorada sobre o uso de diversos recursos disponibilizados no sistema aplicado. 
Mostrando as principais características do sistema web. O estudo foi baseado na 
análise de um sistema de informação aplicado a uma empresa de prestação de ser-
viços em treinamento profissional de informática. Para a análise desse sistema de 
informação, foi realizado o levantamento dos principais requisitos e a modelagem 
de um protótipo. Foi proposto o desenvolvimento do sistema em ambiente web, uti-
lizando a plataforma JAVA EE e MYSQL.
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APLICATIVO DE BUSCA DE HORÁRIO ESCOLAR PARA EMPRESA DE 
ÔNIBUS CIRCULAR DA CIDADE DE GARÇA
MIRIAM LEPRI CORREA
LUIZ CARLOS QUERINO FILHO

 O objetivo deste projeto é aperfeiçoar a busca pelo itinerário de horários 
disponibilizado pela empresa de ônibus circular da cidade de Garça,SP. A intenção 
é a elaboração de um aplicativo de busca rápida pelos horários fornecidos pela em-
presa na linha especifico à Fatec. O público alvo não será apenas os discentes, mas 
também funcionários e afins, que fazem uso do transporte e necessitam saber os 
horários e itinerários de forma mais dinâmica, rápida e fácil. O conhecimento rápido 
e fácil da informação faz com que o usuário dê maior prioridade em utilizar o trans-
porte público. A proposta é fornecer um mapa com o itinerário a ser percorrido pelo 
ônibus até chegar à Fatec. Dessa forma, o usuário conseguirá obter uma informação 
bem mais relevante e menos propensa a dúvidas. O método utilizado para o desen-
volvimento deste trabalho será de uma pesquisa descritiva e uma pesquisa documen-
tal. Será desenvolvido um aplicativo para Android, utilizando a linguagem Java.

APLICATIVO PARA CADASTRO DE PRODUTOS COM PHP, 
MYSQL E BOOTSTRAP
GIANCARLO SENA SILVA FORNACCHARI
ADRIANO NAKAMURA

 Empresas hoje em dia buscam por novas tecnologias para agregar valores, 
uma delas em destaque é a mobilidade entre dispositivos Smartphones e Compu-
tadores ou notebooks, aonde se obtém a informação e a armazena em um banco 
de dados no servidor, a comunicação entre estes dispositivos e feita de maneira via 
web podendo assim ser mais rápida e eficiente. Este projeto visa mostrar de forma 
clara um sistema para cadastro de produtos utilizando ferramentas e linguagem de 
fácil entendimento gerando uma familiaridade com HTML, CSS, BOOTSTRAP, e PHP 
utilizando para o banco de dados o MYSQL. O Usuário de uma loja de produtos novos 
e usados ira efetuar seu login no sistema web da loja, assim tendo acesso ao painel 
para realizar cadastros de produtos ou até mesmo deletar ou fazer alterações seja 
no dispositivo mobile ou seu computador de forma que a informação apareça sem 
perda de dados.
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NIVELAMENTO PARA DISCREPÂNCIA ENTRE DADOS OBTIDOS EM 
LDRS POR MEIO DE ALGORITMO BASEADO EM MATEMÁTICA
ALEXANDRE MARTINS TUCUNDUVA FILHO
EDIO ROBERTO MANFIO
RENATA UENO SALES

 O presente trabalho tem como objetivo apresentar um procedimento para oti-
mização de algoritmo em buscador solar do Projeto Solar-Sima automatizado em seus 
métodos de busca por resistores dependentes de luz LDRs. Os dados observados e ge-
rados com o algoritmo atual mostram que os LDRs utilizados apresentam uma precisão 
discutível, que apesar de pouca, ainda há discrepância entre as sensibilidades de cada 
um deles. Apesar disso, a relação custo/benefício nesses componentes se torna muito 
atraente e relevante para aplicações similares àquelas relatadas neste trabalho. O méto-
do de busca solar utilizado no projeto atualmente se baseia em cálculos de média arit-
mética e, por conta das imperfeições dos LDRs, podem induzir a erros. O novo método 
proposto se baseará em cálculos matemáticos dedicados nos algoritmos específicos e 
tem função de promover nivelamento entre eles. O projeto abrange diversas áreas inter-
disciplinares, dentre elas, a Matemática, a Mecatrônica e a Programação. 

ALGUNS ASPECTOS DA LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
WILLIAM CARLOS CRUZ

 A Nova Lei de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709/2018, entrou em 
vigor em 14/08/2018 como um marco para regulamentar o uso, a proteção e a 
transferência de dados pessoais, seja por meio físico ou em ambiente virtual no 
Brasil. A legislação veio garantir um maior controle pelos cidadãos sobre suas in-
formações pessoais, sendo necessário consentimento expresso para que as orga-
nizações sejam pessoas jurídica públicas ou privadas, procedam a coleta e uso dos 
dados, como oferta de publicidade, telemarketing ou venda de informações para 
terceiro, agora é obrigatório permitir a opção para o usuário visualizar, corrigir e 
excluir seus dados pessoais, as empresas terão 18 meses para se adequarem. Com 
a nova lei as empresas serão obrigadas à notificar todos os consumidores, caso con-
trário, poderão ser multadas de até 2% do seu faturamento ou até R$ 50 milhões se 
a infração for praticada.
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ANALISADOR DE CANAL E FREQUÊNCIA NA REDE WIRELESS
LAERCIO MATHEUS OLSEN
DANILO DOLCI

 No cotidiano de um provedor de internet, verifica-se que diversos clientes 
encontram lentidão na sua conexão, ocorrem pequenas complicações na rede inter-
na que influenciam na velocidade de navegação. Será desenvolvido um medidor de 
velocidade que fará testes de interconexão e mostrará estatísticas de tráfego, canal 
e frequência da rede sem fio, indicando a melhor configuração. A implantação deste 
sistema irá prover informações da conexão ao usuário e ao suporte telefônico, re-
duzindo assim o número de visitas técnicas. Neste projeto será desenvolvida uma 
interface Web utilizando a linguagem PHP e o banco de dado MySQL, além de JSON, 
bootstrap, HTML5 e CSS.

SISTEMA COLABORADOR PARA A APRENDIZAGEM MUSICAL
MÁRCIA MARIA DANIELE DE PAIVA MADRUGA BARROS
DANILO DOLCI

 O ensino musical tem passado por uma série de mudanças nos últimos 
anos, podendo se beneficiar da tecnologia para melhorar o aprendizado dos alunos 
e aumentar sua interação com o professor. Esse projeto tem como objetivo desen-
volver um sistema Web de teoria musical que proporcionará um meio de auxiliar 
o professor no ensino da música, facilitando o aprendizado nas aulas presenciais 
e à distância. O aplicativo será desenvolvido na linguagem Java e irá dispor de tex-
tos, imagens explicativas, questões, avaliações musicais, além de um teclado virtual 
onde o aluno poderá ouvir os sons das notas musicais para memorizá-las. O profes-
sor poderá avaliar o desempenho dos alunos, orientando, disponibilizando partitu-
ras e solfejos, além de mensagens em tempo real. 

APLICATIVO PARA AUXÍLIO A PACIENTES COM TRANSTORNO 
PSICOLÓGICOS
IDENANDO TOVANI MARZOLA
NELSON JULIO DE OLIVEIRA MIRANDA

 Falar sobre assuntos mentais é muito delicado, eles podem ser apresenta-
dos como ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de personalidade, 
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transtorno de stress pós-traumático transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 
e muitos outros distúrbios que podem interferir com o seu cotidiano. Esses transtor-
nos apresentados podem afetar o indivíduo em qualquer época de sua vida, o sofri-
mento e a sensação de incapacidade causada por essas doenças são mais fortes que 
outros problemas de saúde. Nosso aplicativo, trabalhará em cima de pessoas que te-
nham algum tipo de transtorno psicológico, para que assim nos momentos de angustia 
ou solidão, ele possa interagir com nosso aplicativo, contaremos também com a ajuda 
de um profissional da saúde mental, onde aos poucos vamos levando o paciente procu-
rar a ajuda de um profissional, observaremos o máximo suas atitudes para que ele não 
tome nenhuma ação precipitada. Vamos interagir com vídeos, conversa, jogos etc.

WEBSITE PARA PREFEITURA: DESENVOLVIMENTO DE UM 
WEBSITE PARA ENVIAR FOTOS OU VÍDEOS DE PROBLEMAS 
DA CIDADE DE LUIZIÂNIA/SP
GABRIEL CURSI ROSSANI BERTAGLIA
CRISTÓVAM EMÍLIO HERCULIANI

 A população urbana, seja ela pequena, média ou grande vem, cada vez mais, 
tendo problemas de saúde, educação, moradia, desemprego, desigualdade social, vio-
lência e também por falta de uma infraestrutura adequada. Hoje, com a Internet inse-
rida na vida da população, foi e está sendo possível promover transformações sociais, 
culturais e de ação, melhorando a qualidade de vida de todos. Desta forma, monitorar 
a qualidade dos serviços públicos em sua rua, bairro ou cidade tornou-se muito fácil, 
desde que utilize meios tecnológicos para isso. Este estudo tem o objetivo de criar um 
website que faz com que os cidadãos se manifestem sobre o setor que faz o tapamen-
to de buracos na pequena cidade de Luiziânia/SP, onde o usuário, após se cadastrar, 
possa escolher a forma de fazer a ocorrência. O website será feito em HTML, CSS com 
banco de dados MySQL, onde qualquer cidadão que tenha um computador desktop, 
notebook, tablet e até celular possa entrar e utilizar o serviço.

TECNOLOGIAS EM NUVEM: ESTUDO DAS TECNOLOGIAS FOG E EDGE 
COMO AUXILIO À NUVEM
GUSTAVO KIMINAMI HIROSE
ADRIANO SUNAO NAKAMURA

 A utilização da tecnologia em todos os tipos de situações faz com que esta 
também comece a necessitar de equipamentos que possam ser substituídos por servi-
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ços de nuvem que são mais baratos e confiáveis. Porém atualmente não existem servi-
ços de nuvem que possam dar auxílio a aplicações sensíveis a latência, por este motivo 
duas ideias com conceitos semelhantes foram propostas: a fog computing e a edge 
computing. A edge computing é a ideia de trazer o processamento da nuvem mais 
próxima ao usuário, levando-o à extremidade da rede. Já a fog computing tem como 
objetivo adicionar uma nova camada entre a nuvem e o usuário, que possa processar 
armazenar e direcionar dados assim reduzindo a latência da comunicação. Esta pes-
quisa tem como objetivo estudar as estruturas de fog e edge e as situações em que es-
tas tecnologias podem ou devem ser aplicadas. Acredita-se até que o desenvolvimento 
de tecnologias como inteligência artificial, 5G e IoT dependem destas tecnologias.

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 
COM FOCO EM FESTIVAIS DE CULTURA ALTERNATIVA
THIAGO TAMURA
RENATA APARECIDA DE CARVALHO PASCHOAL

 Os festivais de cultura alternativa tornam-se cada dia mais estimados no Bra-
sil. Somente no Estado de São Paulo, ocorre pelo menos um grande evento por mês.  
Diante de tal cenário, a proposta desse trabalho consiste em desenvolver um aplica-
tivo para dispositivos móveis que esteja em consonância com os interesses dos admi-
nistradores dos festivais, afim de auxiliar e otimizar o gerenciamento de áreas como, 
por exemplo, o bar e a bilheteria. Será feito o levantamento das necessidades de orga-
nizadores desses eventos, e dessa forma adequando o trabalho. Também constará um 
levantamento bibliográfico que auxilie a pesquisa. Para seu desenvolvimento, foi op-
tado pela tecnologia Android, com foco em S.A.A.S (Software as a service). Será feito o 
devido estudo da linguagem de programação Java para desenvolvimento na platafor-
ma Android. Como método será utilizada a pesquisa exploratória, com a finalidade de 
a partir dos objetivos desenvolver e fazer o levantamento para sanar a problemática.

A TECNOLOGIA/GAMES NO AUXÍLIO NA INCLUSÃO DIGITAL DE 
PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
GUSTAVO JOÃO PEREIRA MACHADO
BRUNO FERREIRA LOPES
ARON VINÍCIUS CUSTÓDIO CAMOSSI
CARLOS EDUARDO DA TRINDADE RIBEIRO

 A inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais no mundo 
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digital vem sendo cada vez mais discutida nos dias de hoje, novas formas e pos-
sibilidades de interação aliadas com ferramentas tecnológicas promovem a in-
clusão de pessoas com algum tipo de deficiência. Esses aplicativos tão neces-
sários buscam atingir e ajudar a população com carências em todas as idades, 
dando enfoque para as crianças. Desse modo, software que prendem a atenção 
dos mais jovens, mas também o ajuda em seu desenvolvimento pessoal e profis-
sional. Partindo dessas premissas o presente trabalho tem como objetivo a cons-
trução de uma plataforma baseada em jogos educacionais para proporcionar o 
apoio necessário para essas pessoas, desta forma apontando que a tecnologia 
pode e deve ser utilizada para fins de inclusão das mesmas no ambiente escolar.  

ENSINAMENTO DO ROBÔ SOLAR POR MEIO DO APRENDIZADO 
NÃO SUPERVISIONADO
LUCAS GALDINO DE CARVALHO PEREIRA
EDIO ROBERTO MANFIO
MARCOS PAULO GUIMARÃES GUERRA

 Os assistentes automáticos baseados em Processamento de Linguagem 
Natural são cada vez mais usuais em Interfaces Homem-Máquina. O robô Solar do 
Projeto Solar-Sima é um robô de conversação - chatbot – que tem essa característica 
e necessita de recursos mais aprimorados de reconhecimento. O objetivo desse tra-
balho é ensinar o robô Solar a interpretar novos termos e figuras de linguagens por 
meio do aprendizado não supervisionado. Por extensão, pretende-se fazer com que 
a máquina possa reconhecer melhor as linguagens coloquial e culta para melhorar 
a relação do usuário e máquina. Para o desenvolvimento inicial, pretendemos usar a 
linguagem Python na versão 3.6 com as bibliotecas Numpy e Panda. Os testes serão 
realizados em um ambiente virtual com o Mkvirtualenv associado ao Jupyter, Py-
charm e VSCODE.

STREET TRADING
DANIEL ANTONIO ROQUE
LARISSA PAVARINI DA LUZ

 O projeto Street Trading, “comércio de rua” trazido ao português está focado 
em um aplicativo Android que está voltado aos comerciantes autônomos. Como a 
tecnologia está nas palmas de nossas mãos o projeto vem para quebrar o paradigma 
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de anotar as vendas desses comerciantes em cadernos e agendas, que facilmente po-
dem perder essas informações, rasgando e esquecendo em qualquer lugar. Pensando 
neste aspecto o projeto vem com a intenção de facilitar a compra e venda de produtos 
e manter a integridade das informações, analisando, aperfeiçoando e cuidando des-
sas possíveis perdas. O aplicativo guardará todas informações necessárias de cliente, 
fornecedor e produtos, para que tenha o controle total das ações realizadas, porém 
está voltado somente para vendedores, assim ficará fácil manipular a movimentação 
dos pequenos negócios. O aplicativo será desenvolvido na plataforma Android se faz 
necessário a construção de Web Service para manipulação dos dados.

DESENVOLVIMENTO DE E-COMMERCE LOJA RM GRÁFICA
RAQUEL FERREIRA
LARISSA PAVARINI DA LUZ

 A comercialização por meio da Internet é, em geral, sustentada por siste-
mas de comércio de eletrônico. Esse trabalho tem como tema a utilização de uma 
plataforma de e-commerce. Refere-se a uma ferramenta Web que dá ao usuário faci-
lidade de acesso aos produtos da Loja, um Website em E-commerce, onde o usuário 
pode adquirir os produtos sem a necessidade de sair de casa, facilitando a pesquisa 
e compra dos produtos. A ferramenta foi desenvolvida com a linguagem Java para 
Web, o Astha que permitiu a construção dos diagramas UML, e para a base de dados 
foi escolhido o sistema gerenciador de banco de dados Mysql, com o objetivo de 
apresentar um software de uma Gráfica, que através da ferramenta o usuário pode 
efetuar pesquisa de produtos como: cartões de visitas, convites de aniversários, ca-
samentos, eventos em geral, pela internet de qualquer lugar onde estiver, propor-
cionando a ele diversos produtos de qualidade, em uma plataforma segura e de fácil 
navegação.

SISTEMA DE CONTROLE AOS SERVIÇOS DE UMA MARMORARIA
JOÃO VICTOR PAIOLI DE OLIVEIRA
NELSON JULIO DE OLIVEIRA MIRANDA

 O projeto se trata de um sistema a qual será utilizado para fazer o controle 
de todos os serviços de uma marmoraria, como foco facilitar o desenvolvimento 
de suas atividades, com um objetivo principal fazer com que as informações da 
empresa estejam mais seguras e organizadas. Como exemplo destas informações 
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pode-se destacar o cadastro de clientes, cadastro de produtos, dados dos pedidos 
e controle financeiro.

SISTEMA PARA CONTROLE DE ESTOQUE
RODRIGO GARCIA CARDOSO
LARISSA PAVARINI DA LUZ

 Entregar ferramentas de produtividade que auxiliam as empresas a alcan-
çarem melhores níveis de eficiência, racionalização dos custos é um desafio a ser 
alcançado. Entregar uma ferramenta de controle de estoque com a funcionalidade 
de receber dados inseridos por usuários de uma forma simplificada e automatizada, 
e transformar em relatórios para o gestor, pensada para ser uma ferramenta Web 
moderna de fácil manejo e acesso a qualquer momento. Após pesquisa de campo, 
uma empresa de vendas sem uma ferramenta para gerenciar o estoque verificou-se 
descontrole na saída de produtos. Os gestores não tinham controle sobre os pro-
dutos vendidos ou que permaneciam no estoque, 12% que constavam em estoque 
já haviam sidos vendidos, dificultando os cálculos de vendas e a reposição de pro-
dutos. Após a implantação do sistema Controle de Estoque visou-se aos resultados 
positivos como facilitação de cadastros, entradas e saídas de produtos e precisão em 
relatórios para a manutenção e reposição do estoque.

PROPOSTA DO DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE 
SISTEMA PARA O GERENCIAMENTO DE PEDIDOS
LAÍS KEIKO MIZOTE
REGINA FERREIRA DA ROCHA

 Com o advento da globalização as empresas devem criar esforços para 
efetivar as vendas, o que requer cada vez mais o uso a tecnologia como ferramenta. 
Em uma empresa, independente do segmento de negócio, o setor de vendas é pri-
mordial, por favorecer a transação comercial de bens e/ou serviços. Daí a neces-
sidade de adotar um sistema informatizado que possa controlar tais operações do 
referido setor. Em razão dos problemas ocasionados pela eventual falta de geren-
ciamento questiona-se: Quais as funcionalidades que um sistema informatizado 
para o setor de vendas precisa ter para gerir o controle dos pedidos? Pretende-se, 
então, desenvolver um protótipo para o controle das operações básicas do setor 
de vendas de uma indústria alimentícia situada em Marília. A construção do protó-
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tipo pode ser justificada ao considerar que o projeto beneficiará a consecução das 
atividades gerenciais.

PROPOSTA DE SISTEMA ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) 
PARA GESTÃO DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS
RAFAEL ANANIAS DA SILVA
ADRIANO SUNAO NAKAMURA

 Devido a grandes avanços sociais, e o aumento exponencial do poder aqui-
sitivo da população brasileira o sonho da casa própria tem se tornado realidade. Em 
oposto, a insegurança quanto a alta na violência, segurança 24h por dia, câmeras de 
vigilância e portaria automatizada em condomínios tem se tornado popular para os 
compradores que desejam segurança e conforto. Por esta razão, como solucionar a 
necessidade de controlar, armazenar e disponibilizar informações por meio de um 
sistema de informação integrado com diversos setores? O software proposto para 
este projeto chamado é uma plataforma para a gestão de condomínios disponível 
para diversos dispositivos, e tem como objetivo ser um facilitador das rotinas diá-
rias de um condômino. Baseando-se em vários modelos de condomínios, sendo eles 
apartamentos, chácaras e residencial. Trata-se de um sistema de informação (ERP – 
Enterprise Resource Planning) que visa proporcionar um meio de integração entre 
setores envolvidos.

SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL PARA AUTÔNOMOS
GLAUCIO FORNI QUEIROZ
LUIZ CARLOS QUERINO

 O município de Garça, SP, possui profissionais autônomos prestadores de 
serviço que sofrem com dificuldade na gestão e gerenciamento do seu negócio. Na 
grande maioria dos casos, os dados de clientes e serviços são armazenados em ano-
tações de papel e, frequentemente, esses documentos são danificados ou perdidos. 
Outro grande problema é a geração de informações a partir destes documentos de 
forma rápida e assertiva para as tomadas de decisão e melhor gerenciamento dos 
seus clientes e serviços. Um sistema de informação especializado, intuitivo e de fácil 
manuseio seria ideal para este público alvo, armazenando com segurança a coleta 
de dados e processando os mesmos de forma imediata, gerando as informações ne-
cessárias para auxiliar o autônomo em suas atividades. O objetivo principal deste 
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trabalho é desenvolver um sistema informatizado para esse público, descomplican-
do o fluxo de trabalho do usuário e disponibilizando o máximo de informações pos-
síveis para suas tarefas.

JOGO EDUCACIONAL NA WEB “ARVORITO”
DENER DOS SANTOS LICERRO
LARISSA PAVARINI DA LUZ

 O Software educacional e a sua importância no processo auxiliador de ensi-
no e de aprendizagem se faz cada vez mais necessária ao meio digital que vivemos. 
Partindo do pressuposto que os jogos não são somente voltados para o entreteni-
mento, mas sim como uma ferramenta auxiliadora para a aprendizagem e o desen-
volvimento como um todo, o projeto “Arvorito” possui aspectos cognitivos, afetivos, 
sensório motor e afetivo. O projeto trouxe o desenvolvimento de um jogo na plata-
forma web na ferramenta Scratch, para testar as ideias e animações, e teve como 
finalidade ajudar crianças no ensino fundamental, na faixa de idade 7 aos 13 anos, 
estimulando a criança a entender e ir além de apenas aprender. Para os resultados, 
foi necessária uma entrevista para saber como as escolas iriam aplicar o Jogo e como 
seria o processo do auxílio aos estudantes e docentes, para assim alcançar objetivo 
que é pensar na funcionalidade jogo de cada matéria oferecida no ensino-médio.

HELP DESK: A ARTE DA COMUNICAÇÃO FÁCIL E EFICIENTE
LUCAS COSMO DA SILVA
CLAUDIA MARIA BERNAVA AGUILLAR

 Este trabalho visa uma aplicação web em forma de “API”, que possibilitará a fácil  
comunicação entre vários usuários. Baseado no modelo HelpDesk, busca-se facilitar a  
interação dos setores nas organizações empresariais e, ainda, a comunicação de  
funcionários entre funcionários e etc, manipulando as informações no servidor (back-
-end) e transmitindo as mensagens bem visuais na tela (front-end). O sistema tratará  
agrupamentos de usuários e, também, usará “Flag’s” de importância para determinar a  
urgência do chamado, contando com sistema de “ticket” para chamados de extrema  
urgência. A linguagem de programação utilizada será C# (CSharp) Web, com a view 
no modelo MVC.
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APLICAÇÃO WEB PARA SUPERVISÃO DO PROJETO SOLAR-SIMA
GEISON MANCUZO
EDIO ROBERTO MANFIO
MARCOS VINICIUS BUENO DE MORAIS
DANILO DOLCI

 A Internet das Coisas - IoT - é uma arquitetura de informação global baseada 
na internet que facilita a troca de informações de maneira segura e confiável. Como 
os dispositivos de IoT são atuadores e coletores de dados para reunir, armazenar e 
permitir o uso da informação gerada, são necessários aplicativos que possam apre-
sentá-la ao usuário e, para isso, uma interface web é bastante eficiente. Este trabalho 
tem o objetivo de criar um aplicativo web que colete os dados gerados pelo protótipo 
Solar-Sima da Fatec Garça, exiba-os em tela on-line, salve-os em banco de dados e 
disponibilize-os para análise ou tomadas de decisão. O protótipo, dotado de sistema 
fotovoltaico e sensores meteorológicos, fornece informações como tensão, corrente e 
potência elétricas, autonomia de baterias, temperatura entre outros e tais grandezas 
serão monitoradas pelo sistema web aqui proposto. O aplicativo fará a comunicação 
por meio do protocolo WebSocket transferindo dados no formato JSON.

SISTEMA WEB PARA SUPERVISÃO DE DISPOSITIVOS IOT
GEISON MANCUZO
DANILO DOLCI

 A IoT (Internet Of Things) é uma estruturação de informação fundamen-
tada na internet que torna a troca de informações segura e eficaz. Como atuadores 
e coletores de dados, tem-se os dispositivos de IoT e para armazenar e apresentar 
essa informação, é necessário o uso de uma interface. O presente projeto tem como 
objetivo desenvolver um WebApp que colete os dados e informações geradas e dis-
ponibilize para que sejam analisados e ações possam ser tomadas de forma eficaz 
sendo uma ferramenta para a indústria 4.0. O sistema é altamente customizável po-
dendo trabalhar com inúmeras grandezas, como: unidade, temperatura, velocidade, 
pressão, tensão e corrente elétrica, potência e pode tomar ações como; acionar um 
pistão, atuar sobre um controlador de temperatura ou de velocidade de um motor 
elétrico, mas para tais customizações é necessário que se acrescente o hardware 
apropriado para cada função. O sistema se comunicará através do protocolo WebSo-
cket transferindo dados no formato JSON.
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AVALIAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS
GABRIEL LINO GARCIA
JOÃO BAPTISTA CARDIA NETO

 Atualmente os escândalos de corrupção no governo brasileiro estão cada 
vez mais divulgados do que em qualquer outro momento em sua história. Estas cor-
rupções em grande suma acontecem através da licitação. Contida na Constituição 
Federal, é regulamentada pela Lei 8.666/93, onde possui a função de ajudar órgãos 
públicos na aquisição de bens e produtos, além de contratar serviços seguindo as 
diretrizes da lei para assegurar ao órgão público a escolha da melhor proposta em 
termos de qualidade e preço, porém no Brasil, acontecem muitos casos de fraudes 
em processos licitatórios em que malfeitores se utilizam de falhas para a prática 
de superfaturamento. A partir disso, o artigo vem com o propósito de averiguar e 
analisar informações com a utilização de algoritmos de aprendizagem de máquina 
para extrair informações como descrição e preço encontrados em notas fiscais de 
empresas ganhadoras para posteriormente transpor um relatório de preço médio 
dos produtos licitados com o preço de mercado.

ENSINAR E AMPLIAR NOVOS TERMOS E FIGURAS DE LINGUAGENS 
JUNTO AO ROBÔ SOLAR ATRAVÉS DE APRENDIZADO NÃO 
SUPERVISIONADO
VINICIUS FIGUEIREDO YAUNNER DOS SANTOS
EDIO ROBERTO MANFIO
MARCOS PAULO GUIMARÃES GUERRA

 O aprendizado de máquinas não supervisionado permite que o sistema ve-
rifique problemas como termos ou figuras de linguagens não reconhecidos ou com 
pouca ou nenhuma referência de seu resultado. O objetivo deste trabalho é imple-
mentar esse recurso junto ao Processamento de Linguagem Natural do robô Solar 
pois com isso, ele teria uma gama maior de interpretações de variantes linguísticas 
e dimensões semânticas específicas do Português do Brasil baseando-se nos dados 
enviados e agrupando os dados com base em relações entre as variáveis   nos dados. 
O recurso será desenvolvido utilizando a linguagem Python versão 3,6 e biblioteca 
numpy e pandas. Espera-se que a implementação do recurso possa contribuir com a 
comunicação entre o robô e o usuário.
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PROPOSTA DE UM APLICAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
EM UMA PEQUENA EMPRESA DE AUTO-SOCORRO
ANDERSON RICARDO MANZATO
NELSON JULIO DE OLIVEIRA MIRANDA

 Desenvolver um sistema para gerenciar uma empresa de auto socorro, com 
foco em automatizar os processos que hoje são realizados ainda no caderno de ano-
tações. Além de desenvolver um aplicativo mobile que permite ao motorista gerar 
um orçamento rápido para realização de um serviço de reboque, baseando-se nos 
levantamentos das despesas e da margem de lucro que ele deseja, a minha ideia nes-
te processo seria fazer a integração deste aplicativo com outras APIs como o Google 
Maps por exemplo.

E-COMMERCE (COMÉRCIO ELETRÔNICO)
ITALO FELIPE PEREIRA GRACIANO
ANTONIO CESAR DALL’EVEDOVE

 Este trabalho tem como objetivo, abordar o e-commerce, pois as pessoas en-
tão preferindo as compras pela internet, já que isso torna a vida delas mais práticas, 
conforme a tendência mundial. Minha proposta é construir uma loja virtual, que con-
templa os microempresários, a fim de terem mais um canal de venda para seus pro-
dutos e serviços, assim poderem lucrar mais. Hoje as empresas precisam apresentar 
um diferencial competitivo, para poder agradar a todo tipo de cliente, e que faça o 
comercio ser mais atrativo, e que traga maiores níveis de lucratividade a todos.

AEROSYSTEM: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB PARA 
CONTROLE DE UM AEROCLUBE
MURILO SALEMME MAREGA
LUIZ CARLOS QUERINO

 AEROSYSTEM será um sistema web utilizado para fazer o gerenciamento de 
um aeroclube. Inicialmente possuirá informações básicas em uma página simples, 
contendo as informações essenciais do aeroclube, como sua história, informações 
dos aviões, local, estrutura e um espaço para fotos. Posteriormente, contará com a 
parte de gerenciamento do aeroclube, contendo um cadastro de funcionários, au-
las e instrutores de vôo, assim como todo o gerenciamento dos alunos, onde es-
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tes poderão agendar suas aulas, ver comentários dos professores para auxiliá-los 
onde devem focar e melhorar, e consultar suas notas. Assim, o desenvolvimento do 
aprendizado do aluno poderá ser acompanhado tanto por ele próprio quanto pelo 
aeroclube. O sistema dará suporte completo a toda estrutura do aeroclube, com o 
objetivo principal de facilitar e aprimorar a experiência dos utilizadores do sistema, 
assim como auxiliar os alunos no processo de aprendizado.

SISTEMA DE GESTÃO DE ALOJAMENTOS DE DISCENTES DA ESCOLA 
TÉCNICA DEPUTADO PAULO ORNELLAS CARVALHO DE BARROS
GUILHERME JOSÉ PESSATO
LUIZ CARLOS QUERINO FILHO

 A Etec Deputado Paulo Ornellas Carvalho de Barros, localizada em Garça, 
SP, oferece os cursos técnicos de Agropecuária integrados ao ensino médio e o curso 
técnico de Agroindústria. Esses cursos não são apenas para alunos da cidade, mas 
também para alunos da região e de outros estados. A escola sofre com um problema 
na gestão e gerenciamento de alunos alojados, pois seus dados são armazenados 
em folhas de papel e engavetados; frequentemente, esses documentos são danifi-
cados ou perdidos. Outra dificuldade é relacionada à consulta de informações dos 
alunos alojados pois, em virtude da grande quantidade de documentos armazena-
dos, a busca por determinado aluno no meio de tantos arquivos é trabalhosa e leva 
muito tempo. Um sistema de informação poderia realizar a busca e apresentação de 
tais informações em poucos segundos. O objetivo deste trabalho é desenvolver um 
sistema informatizado para o setor de alojamento da instituição.

DESENVOLVIMENTO DE UM GAME NO ANDROID PARA 
MINERAÇÃO DE BITCOIN
ALEX SANDRO FIGUEIREDO
PROF. MA. LARISSA PAVARINI DA LUZ

 Com o avanço da tecnologia, os dispositivos móveis têm se tornado cada vez 
mais potentes e passaram a ter uma importância significativa na vida das pessoas. 
Novos aplicativos, que desempenham funções das mais básicas até as mais comple-
xas chegam ao mercado todos os dias, através do Play Store, sendo que os aplicativos 
de entretenimento digital são um dos mais procurados e lucrativos da atualidade e 
em conjunto com a nova tendência de moedas digitais e suas diversas aplicações no 
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mercado. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um game para a plataforma 
Android, levando em consideração aspectos relevantes que incluem toda parte físi-
ca, cenários e animação relacionado ao entretenimento, com uma especificação de 
funcionalidade relacionada a mineração de Bitcoin.

INTERAÇÃO HUMANO COMPUTADOR NO DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARE PARA INTERNET
GEAN PAULO DOS SANTOS
GERALDO MOREIRA RODRIGUES JUNIOR
CARLOS EDUARDO DA TRINDADE RIBEIRO
ALESSANDRO APARECIDO ANTONIO

 O ser humano interage com máquinas desde a Revolução Industrial Inglesa 
– ocorrida por volta de 1870 -, quando a força humana foi substituída pelas máqui-
nas. Até então, o homem era o epicentro do trabalho, desde o período paleolítico, 
com as pedras lascadas, exercia sua força sobre algo para obter um resultado espe-
cífico. Em tempos hodiernos, vivemos a chamada Terceira Revolução Industrial – 
caracterizada pelo desenvolvimento de robôs e microchips de alto processamento – 
onde o homem, cada vez, tem adquirido características não humanas, como próteses 
metálicas e chips de identificação. A esse fenômeno de interação, damos o nome de 
IHC (Interação Humano Computador), partindo deste recorte o presente trabalho 
tem como objetivo estudar o IHC no desenvolvimento de software para web, que 
hoje é indispensável no cotidiano humano.

A GEOLOCALIZAÇÃO NO APOIO DA MOBILIDADE URBANA: 
CRIAÇÃO DE UMA PLATFORMA PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS 
AUTOMOTIVOS
LORENA BIONDI MOREIRA
ALESSANDRO APARECIDO ANTONIO
ARNALDO MARTINS HIDALGO JUNIOR
CARLOS EDUARDO DA TRINDADE RIBEIRO

 A utilização de aplicativos para mobilidade urbana está cada vez mais co-
mum entre os brasileiros, a dependência da população quanto ao uso habitual de 
veículos, contratempos com os mesmos são frequentemente avistados nos grandes 
centros e rodovias do país, sendo primordial o acionamento de guinchos e oficinas 
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mecânicas. Em virtude da ausência da praticidade de comunicação entre prestador 
de serviço e usuário, a demanda de tempo gera a problemática de análise de valores 
e qualidade de estabelecimento por serviço prestado. Partindo deste recorte, o sof-
tware proposto assegura o diálogo entre prestador e o cliente do serviço de forma 
prática e ágio, utilizando como base a geolocalização com o intuito a viabilizar um 
amplo leque de oficinas mecânicas mais próximas, para que o usuário selecione a 
de sua melhor preferência conforme a sua posição atual, desta forma podendo-se 
afirmar que o uso da tecnologia contribuir para motilidade da civilização moderna.

A WEB NO AUXILIO DOS ANIMAIS ABANDONADOS: 
DESENVOLVIMENTO DE UM SITE PARA APOIO DE ONGS
GIOVANNA GREGÓRIO GUIMARÃES
ISABELA SILVA DOS SANTOS
JOÃO RAFAEL TEIXEIRA SOARES
ALESSANDRO APARECIDO ANTONIO

 O Brasil é um país com um elevado índice de animais abandonados, entre eles, 
milhões de cães e gatos. Além disso, a disseminação incessante de recursos visuais, 
como imagens e vídeos, nas redes sociais, possibilita o encontro de seres animalescos 
perdidos e contribui para a divulgação de maus-tratos e abandono. Sob esse viés, o 
trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma web que visa fa-
cilitar e ajudar na busca de lares para os cães e felinos desabrigados, além de auxiliar 
na doação dos mesmos, a partir da realização de um cadastro de pessoas e ONGs que 
buscam colaborar com essa causa. Torna-se evidente, portanto, a necessidade de obter 
novos recursos para conscientizar o ser humano e colaborar para que a quantidade de 
cachorros e gatos desamparados diminua e possivelmente, torne-se ínfima.

A WEB NO AUXÍLIO PARA EAD: DESENVOLVIMENTO DE 
PLATAFORMA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE IDIOMAS
JULIA AKIHA MATSUDA
VICTOR HUGO LIBONI ABRÃO
BÁRBARA MANGILI SIMÕES
CARLOS EDUARDO DA TRINDADE RIBEIRO

 Com o alto desenvolvimento da globalização a busca pelo conhecimen-
to de novos idiomas tem se tornado comum e frequente. Diante disso, o trabalho 
possui o objetivo de elaborar uma plataforma web de ensino EaD, o qual será de 
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fácil acesso, visando a facilidade, praticidade e eficácia dos estudos de Língua Por-
tuguesa e Línguas Estrangeiras de qualidade, oferecendo aos alunos a possibili-
dade de realizarem seus estudos no ambiente desejado com confortabilidade e 
organizando seus horários de acordo com sua disponibilidade. Portanto, torna-se 
evidente a necessidade de um recurso tecnológico útil e capaz de auxiliar no apren-
dizado de novos idiomas ou no aperfeiçoamento da própria Língua Portuguesa.  

E – COMMERCE NO CENÁRIO GLOBAL E SEUS IMPACTOS SOBRE 
CADA INDIVÍDUO
MARIA FERNANDA JUSTI
GABRIELA ALVES CASTRO
MARCO ANTÔNIO MACHADO
CARLOS EDUARDO DA TRINDADE RIBEIRO

 Ao longo de grande parte da história o humano exerce a comercialização de 
diversos produtos, durante o feudalismo, com trocas por outras mercadorias, até os 
dias de hoje, em lojas físicas especializadas. Mas em 1976 surge uma nova modali-
dade de comércio, o e-commerce, com a invenção do shopping online por Michael 
Aldrich. Para e - commerce, define-se toda e qualquer atividade comercial executada 
por intermédio da tecnologia. Pode-se atribuir o sucesso e a popularidade dessa 
modalidade de comércio ao rápido avanço da tecnologia e das redes de comunicação 
virtual. Neste estudo, pontos cruciais relativos a esta prática serão levantados, como 
por exemplo, seu impacto na economia global e a influência deste com relação ao 
comportamento humano sob a ótica do fervoroso consumismo atual.

A INTERAÇÃO HUMANO COMPUTADOR EM FUNÇÃO DA 
ACESSIBILIDADE AO PÚBLICO DALTÔNICO
MARIA FERNANDA JUSTI
GABRIELA ALVES CASTRO
MARCO ANTÔNIO MACHADO
CARLOS EDUARDO DA TRINDADE RIBEIRO

 É fato que, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 8% da população 
mundial masculina e 1 % da feminina, sejam portadoras de daltonismo e não é 
menos verdade que existem pouquíssimas soluções digitais para facilitar a vida 
desses indivíduos. Este estudo visa expor as dificuldades que usuários portadores 
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de daltonismo possuem ao acessar algumas interfaces na internet, gerada pela 
falta de contraste de componentes visuais desses sites. Considerando aspectos da 
interação humano – computador, esta pesquisa traz a luz soluções de coloração 
de interface gráfica para cada um dos sete tipos de variação do daltonismo que 
podem ser implementadas em sites que prezam pela acessibilidade. Observa – se 
também no presente estudo, uma reflexão sobre a exclusão digital de portadores de 
deficiências visuais e seus impactos na atual sociedade.

SOFTWARE DE ENTRETENIMENTO: DESENVOLVIMENTO DE UMA 
FERRAMENTA PARA INTERAGIR COM O USUÁRIO EM RELAÇÃO A 
JOGOS DE COMPUTADORES
EDUARDO APARECIDO ALVES SANTOS
MAURICIO DUARTE

 A utilização dos bancos de dados está presente na maioria dos aplicativos 
de modo transparente, independentemente da plataforma, utilizam-se softwares es-
pecíficos para o gerenciamento desses dados armazenados em nuvem ou mesmo em 
redes locais. O aplicativo proposto permitirá ao administrador a inserção das infor-
mações pertinentes de cada jogo eletrônico, mesmo porque existem milhares de jo-
gos de diferentes plataformas e variados anos de lançamento com suas respectivas 
versões e, aos usuários a busca e coleta de tais informações. O objetivo é otimizar o 
tempo de busca ao banco de dados das informações sobre jogos. Como metodologia 
para o projeto além do levantamento bibliográfico com ênfase a banco de dados e 
programação web. A plataforma Java será utilizada para a implementação.

TECNOLOGIA NA GESTÃO DE RECURSOS ESCOLARES: 
DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO PARA RESERVA DE 
LABORATÓRIOS
GEAN PAULO DOS SANTOS
GERALDO MOREIRA RODRIGUES JUNIOR
ALESSANDRO APARECIDO ANTONIO
CARLOS EDUARDO DA TRINDADE RIBEIRO

 A falta de investimento em educação por parte dos governos tem levado  
ao sucateamento e a escassez de recursos educacionais, cada vez mais tem se agrava-
do a situação de escolas que por muitas vezes não conseguem gerir os poucos recur-
sos que as restam. Em 2007 foi descoberto no litoral brasileiro o pré-sal, segundo o 
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governo 75% dos lucros seriam destinados à educação, porém não podemos consta-
tar isso na atual conjuntura do nosso país. As escolas técnicas do estado de São Paulo 
não estão fora deste cenário, há falta ou insuficiência de laboratórios para uso dos 
docentes e discentes, portanto uma boa gestão é necessária para suprir o problema 
em questão. Partindo dessa premissa presente trabalho tem por objetivo amenizar 
e propor mudanças na dinâmica do processo de reserva de laboratórios por meios 
tecnológicos que envolvem a construção de uma plataforma para gestão dos labora-
tórios existentes na unidade da Etec Antonio Devisate da cidade de Marília.

CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIDOR PARA 
COMUNICAÇÃO DO PROJETO SOLAR-SIMA
GIOVANE SANTOS SILVA
MARCOS VINICIUS BUENO DE MORAIS
EDIO ROBERTO MANFIO

 O objetivo desse trabalho é implementar um servidor que permita realizar 
a comunicação do protótipo Solar-Sima da Fatec Garça com o seu sistema de moni-
toramento. O servidor conta com sistema operacional Linux Ubuntu 16.04 a partir 
do qual processamos os serviços de Gatway TCP/IP e Broker MQTT responsáveis 
por receber os pacotes de informações bem como grava-los em um banco de dados 
e uma API RestFull que faz os tratamentos dos dados para envio a todas os compu-
tadores com acesso ao sistema – mobile, desktop, notebook. Especificamente sobre 
o Gatway foi necessário a elaboração de um diagrama de rede capaz de exteriorizar 
um acesso ao um serviço de uma Rede local privada, no caso, o Intragrov, utilizando 
o firewall. Há também uma API desenvolvida em Node.js que faz todo gerenciamen-
to de usuários, controle de autenticação e tratamento das informações contidas no 
banco. A escolha pelo Ubuntu atende às necessidades de segurança, estabilidade e 
desempenho para as aplicações em questão.

ROBÔ DE MINERAÇÃO DE BUSCA LINGUÍSTICA PARA FENÔMENOS 
ATMOSFÉRICOS INTEGRADO A PROJETO SOLAR-SIMA
WELINGTON HOPKA
MARCOS VINICIUS BUENO DE MORAIS
EDIO ROBERTO MANFIO

 O número significativo de variantes linguísticas relacionadas a fenômenos 
atmosféricos no Brasil permite incrementar o modo de rastreá-los. O objetivo deste 
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trabalho é desenvolver um robô-minerador cuja função inicial é mapear incidências 
de granizo por meio de pesquisa linguística. O robô está associado ao sistema de mo-
nitoramento do protótipo Solar-Sima, parte integrante do Projeto Fapesp Garça e as 
informações obtidas alimentarão um banco de dados que permitirá traçar um mapa 
em tempo real desses fenômenos. As variantes linguísticas de ‘granizo’ que servirão 
como palavras-chave serão extraídas do Atlas Linguístico do Paraná. Após a coleta, 
os dados serão tratados para que se possa identificar data e local dos fenômenos. A 
solicitação de pesquisa e a consulta dos dados poderá ser feita a partir de um chatbot 
comandado por voz também integrado ao Solar-Sima. As áreas envolvidas são Pro-
gramação, Processamento de Linguagem Natural e Linguística. 

SOLAR-SIMA MOBILE: APLICAÇÃO PARA MONITORAMENTO 
DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DOTADO DE SENSORES 
METEOROLÓGICOS
JOÃO VITOR DUARTE MARIUCIO
MARCOS VINÍCIUS BUENO DE MORAIS
EDIO ROBERTO MANFIO

 O objetivo deste trabalho é criar uma aplicação para mobile que possa dis-
ponibilizar medições de grandezas físicas como tensão, potência, radiação solar, 
temperatura, umidade e autonomia de baterias fornecidas pelo software de moni-
toramento do projeto Solar-Sima, parte integrante do Projeto Fapesp Garça. A fer-
ramenta utilizada para criar essa aplicação Android foi o Android Studio na versão 
3.1.3 e as bibliotecas de componentes nativos deste S.O. como Support Appcompa-
t-v7 27.1.1, Support Design 27.1.1 e Support Constraint-layout 1.1.0. Para solicitar 
as requisições foi utilizada a biblioteca Volley versão 1.1.0, recomendada pela do-
cumentação do Android. Os recursos gráficos operam com a biblioteca MPAndroid-
Chart versão 3.0.3. Durante o desenvolvimento dessa aplicação foram feitos testes 
unitários utilizando a ferramenta do Junit. A aplicação pode ser instalada desde a 
versão 4.0.1 do Android. Na estrutura do código desenvolvido foram utilizados os 
conceitos do SOLID.



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 165

BUSCADOR DE VARIANTES LEXICAIS VOLTADAS A FENÔMENOS 
ATMOSFÉRICOS PARA PROJETO SOLAR-SIMA
CARLOS ALBERTO GAMEIRO FERNANDES
MARCOS PAULO GUIMARÃES GUERRA
EDIO ROBERTO MANFIO

 A proposta deste projeto é mapear fenômenos atmosféricos extremos no 
Brasil usando um robô de mineração para busca de palavras e expressões que pos-
sam alimentar um banco de dados com o qual seja possível traçar um panorama 
geral dos fenômenos. Os dados serão tratados no sistema do protótipo Solar-Sima, 
parte integrante do Projeto Fapesp Garça que opera a partir de um robô de con-
versação baseado em Processamento de Linguagem Natural-PLN. A busca dessas 
informações deve ocorrer por uma palavra chave e o algoritmo deve identificar as 
variantes linguísticas para cada um dos fenômenos previamente definidos cruzando 
as relações entre os assuntos/contextos. Na primeira etapa deste estudo serão utili-
zadas como referência variantes lexicais do Atlas Linguístico do Paraná II para ‘gra-
nizo’: ‘chuva de pedra’, ‘chuva de flor’, ‘chuva de neve’, ‘chuva de rosas’, ‘ave-maria’ 
entre outros. O trabalho tem potencial de atender a pesquisadores de áreas distintas 
como linguistas e meteorologistas.
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A PERCEPÇÃO DOS FAMILIARES DOS PACIENTES INTERNADOS NAS 
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA
JÚLIA NETO NAKADAIRA
CASSIA REGINA RODRIGUES NUNES

 Em 2003, o Ministério da Saúde do Brasil criou a Política Nacional de Hu-
manização, tendo a humanização como eixo norteador das práticas de atenção e 
gestão da saúde em todas as instâncias do Sistema Único de Saúde. A Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) é um ambiente com um aparato tecnológico complexo que 
busca melhorar a situação de saúde do paciente, porém tão importante quanto estes 
recursos é uma assistência humanizada. Neste sentido, realizou-se uma pesquisa 
de campo, do tipo descritiva e exploratória, em UTIs de um hospital escola, com 
entrevista semiestruturada, com o objetivo de conhecer o que pensam os familiares 
dos pacientes sobre o tratamento recebido nas UTIs. A análise de conteúdo, moda-
lidade temática, evidenciou que a maioria dos familiares não tinham informações 
claras sobre os pacientes e que a comunicação é essencial para amenizar o impacto 
causado por este ambiente, porém alguns familiares se mostraram confiantes com o 
tratamento prestado pela UTI.

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: O OLHAR DO ESTUDANTE 
DE ENFERMAGEM
JULIA MONTEIRO FERNANDES
CASSIA REGINA RODRIGUES NUNES

 O termo Violência Obstétrica é utilizado para caracterizar ações violentas 
que podem acontecer durante todo processo de assistência à gestante e à puérpera, 
podendo ser de caráter físico ou psicológico. Estima-se que no Brasil cerca de 25% 
das mulheres viveram alguma situação violenta durante a assistência ao parto. O 
objetivo do estudo foi promover reflexão sobre a prática profissional e o debate em 
relação à Violência Obstétrica. Nesse sentido realizou-se uma pesquisa de campo, 
utilizando a técnica de Grupo Focal, com dez estudantes de Enfermagem. Através 
de análise de conteúdo, verificou-se que todos os participantes relataram ter pre-

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
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senciado pelo menos uma situação violenta ao longo da graduação, agrupadas em: 
casos de comentários inadequados, oferta da assistência e falha na comunicação. 
Foram propostas reformulações institucionais voltadas para a capacitação dos pro-
fissionais e à formação acadêmica e preparo das gestantes, de modo a prevenir e 
combater a violência obstétrica.

PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ACERCA DO 
CUIDADO PRESTADO AOS INDIVÍDUOS COM HIV/AIDS
LETICIA MARTINS MONTILHA
ISABELA DE CASTRO BUENO
ADRIANA DE PAULA CONGRO MICHELONE

 Segundo o Ministério da Saúde, a Síndrome da Imunodeficiência Adquiri-
da (AIDS) é uma doença que representa um dos maiores problemas de saúde da 
atualidade, em virtude da sua gravidade. Diante desta problemática e por perceber 
a importância dos cuidados de enfermagem para esta população esta pesquisa tem 
o objetivo de avaliar os artigos científicos publicados sobre este tema. A metodo-
logia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, realizada por meio do levantamento da 
produção científica sobre o tema, sendo selecionados 16 artigos. Evidenciou-se a 
necessidade da discussão sobre a importância dos cuidados de enfermagem presta-
dos a estes indivíduos, com a finalidade de ampliar as possibilidades da melhora da 
qualidade de vida dessas pessoas, uma vez que cura ainda não é possível. Conclui-se 
a complexidade do estudo da AIDS e seus cuidados de enfermagem, sendo identi-
ficada a falta de informação por parte destes profissionais em relação ao cuidado 
prestado as pessoas que vivem com HIV/AIDS.

CONSULTA DE ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA COMO 
FERRAMENTA PARA A EDUCAÇÃO EM SAÚDE
JOSIANE RAMOS GARCIA RODRIGUES
FERNANDA PAULA CERÂNTOLA SIQUEIRA
ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR

 Objetivo: Compreender a contribuição da consulta de enfermagem para a 
educação em saúde dos familiares de crianças em tratamento quimioterápico am-
bulatorial. Método: Pesquisa de campo de abordagem qualitativa, realizada com 15 
famílias através de entrevista durante a consulta de enfermagem. Resultados: Iden-
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tificaram-se duas categorias temáticas: “A consulta de enfermagem como ferramen-
ta para o empoderamento dos pais”, subsidiada pelos seguintes núcleos de sentido: 
fundamental, apoio, acolhimento, relação de confiança e vínculo, aprendizado e se-
gurança e “O trabalho em equipe como estratégia importante de cuidado”, tendo 
como núcleos de sentido: importância da equipe e o papel da enfermeira. Conside-
rações finais: A consulta de enfermagem é considerada um espaço que proporciona 
o empoderamento da família por meio da aquisição do conhecimento sobre o diag-
nóstico, o tratamento e a forma de lidar com a criança oncológica, o que possibilitou 
aos pais maior segurança para cuidarem do filho.

OS LIMITES IMPOSTOS PELO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 
(AVC) E O PROCESSO DE REABILITAÇÃO
ISABELA DE CASTRO BUENO
LETICIA MARTINS MONTILHA
SHIRLENE PAVELQUEIRES

 O AVC constitui um grave problema de saúde pública e para a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), é a principal causa de incapacidade no Brasil. Diante do ex-
posto, buscou-se compreender as limitações trazidas por esta doença e como se deu 
o processo de reabilitação dos indivíduos acometidos. Trata-se de uma pesquisa de 
abordagem qualitativa, realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com 15 
sujeitos que possuíam entre 50 a 59 anos de idade no município de Marília. Os dados 
foram analisados através da análise de discurso. Foi possível evidenciar os limites físi-
cos, psicológicos e sociais impostos pelo AVC para o indivíduo e sua família e constatar 
que é possível obter bons resultados na reintegração das vítimas à sociedade através 
de um cuidado integral e de qualidade, sendo a família peça chave deste processo.

BEM-ESTAR ESPIRITUAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE 
ATUAM EM UM HOSPITAL MATERNO INFANTIL
ARIANE PIOVAN RIBEIRO
FERNANDA PAULA CERÂNTOLA SIQUEIRA

 Introdução: Cuidar com inteireza significa olhar para a dimensão espiritual 
do paciente, pois este é um ser holístico e considerá-lo desta forma, possibilita o cui-
dado integral. Objetivo: Avaliar o bem-estar espiritual dos profissionais de saúde. 
Método: Estudo de abordagem quantitativa descritivo, desenvolvido nas Unidades 
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de Produção de Cuidados de um hospital materno infantil, tendo como participantes 
profissionais de saúde que compõem a equipe multiprofissional. Para a coleta de da-
dos foi utilizado a Escala de Bem-Estar Espiritual (EBE) e um questionário elaborado 
pelas autoras. A pesquisa seguiu os preceitos éticos sendo aprovada sob o parecer 
número 2.378.713. Resultados: Dos 86 participantes, a maioria apresentou existência 
de bem-estar religioso/existencial. Conclusão: Os profissionais de saúde atuantes no 
cenário deste estudo possuem bem-estar religioso e existencial de acordo com a aná-
lise da EBE reforçando a importância destes em todas as áreas de atenção à saúde.

A PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE O CUIDADO DE 
POPULAÇÕES VULNERÁVEIS: LGBT
JONATHAN GREGÓRIO DE SOUZA
RENAN DOS SANTOS DE CARVALHO
LUZMARINA APARECIDA DORETTO BRACCIALLI

 Objeto: A Percepção da equipe de Enfermagem frente ao cuidado de popu-
lações Vulneráveis: LGBT. Objetivo: Conhecer como a equipe de enfermagem cuida 
de populações vulneráveis em especifico população LGBT. Método: pesquisa quali-
tativa com profissionais de enfermagem das clinicas médica e especializada de um 
hospital escola do interior do Estado de São Paulo. A coleta de dados foi em janeiro 
de 2018, por meio de entrevista semi estruturada e se encerrou por saturação dos 
dados, utilizado a análise de conteúdo segundo Bardin. Resultados: A visão da equi-
pe de enfermagem, não difere da população leiga. Detectou-se a falta de um espaço 
para discussão no campo de prática sobre o cuidado de enfermagem com a popula-
ção LGBT em que cada participante pode perceber sua atuação quando questionado, 
com possibilidade de avanço a temática abordada. Conclusão: Há necessidade de 
maior explanação do tema, a fim de proporcionar um cuidado de enfermagem mais 
qualificado e sem discriminação.

A ENFERMAGEM E SUA VISÃO NO CUIDADO À CRIANÇA 
VÍTIMA DE ABUSO SEXUAL
RENAN DOS SANTOS DE CARVALHO
JONATHAN GREGÓRIO DE SOUZA
LUZMARINA APARECIDA DORETTO BRACCIALLI

 Objetivo: A pesquisa tem como objetivo conhecer a percepção da equipe de 
enfermagem sobre o cuidado com as crianças vítimas de abuso sexual. Método: Pes-
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quisa qualitativa, com os trabalhadores de enfermagem da unidade pediátrica de um 
hospital escola do interior do Estado de São Paulo. Realizada análise de conteúdo, 
segundo Bardin. Resultados: Entre os profissionais de enfermagem em sua maioria 
não há distinção entre vítimas e crianças que não foram vítimas de abuso sexual, mas 
nem todos concordam com a definição de abuso sexual que pode levar a diminui-
ção do amor e afeto entre familiares. Conclusão: A capacitação desses profissionais 
de enfermagem é superficial, podendo levar a erros no atendimento prestado, bem 
como gerar emoções diversas pela falta de acompanhamento e orientação psicológi-
ca para lidar com esse público, tais capacitações podem levar a construção e recons-
trução de valores culturais e um cuidado de enfermagem de melhor qualidade.

PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE A IMPORTÂNCIA 
DA HIGIENE ORAL NO PACIENTE HOSPITALIZADO
RODOLFO DE OLIVEIRA MEDEIROS
MÁRCIA RENATA RODRIGUES

 Esta pesquisa tem por objetivos analisar a percepção de enfermeiros, téc-
nicos e auxiliares de enfermagem sobre a importância da higiene oral adequada no 
paciente hospitalizado e identificar os fatores que prejudicam a correta execução 
deste cuidado. Trata-se de uma pesquisa de campo, com abordagem qualitativa em 
que foi utilizada como técnica de coleta de dados a entrevista semiestruturada com 
enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem que atuam em unidades de inter-
nação clínica e cirúrgica de um hospital universitário de um município do interior 
paulista. Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo na modalidade 
temática. Os resultados confirmam o pressuposto de que essa técnica não é priori-
zada entre os profissionais de enfermagem. Conclui-se que ações de conscientiza-
ção aos profissionais de enfermagem e gestores são necessárias, com o intuito de 
conscientizá-los quanto a importância da higiene oral, para que esta técnica seja 
encarada como parte do cuidado.
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UM RELATO DE EXPERIÊNCIA: ATENDIMENTO 
MULTIPROFISSIONAL ÁS CRIANÇAS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL NA 
DELEGACIA
BRUNA SCAQUETT
THAINÁ INOUE SILVA
TATIANE GOMES MONTES
VIVIANE BOACNIN YONEDA SPONCHIADO

 INTRODUÇÃO: A violência sexual contra crianças e adolescentes é um pro-
blema de saúde pública com consequências no âmbito biopsicossocial (MARTINS; 
JORGE, 2009). Em 2017, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Pau-
lo registro 36 casos de Estupro de Vulneráveis em Marília (SÃO PAULO, 2017). A 
delegacia da Defesa da Mulher, criança e adolescente (DDM) construiu uma visão 
multifocal para trabalhar violência doméstica, por meio do Núcleo de Apoio Mul-
tidiciplinar - NAM com articulação entre Serviço Social/Psicologia/Enfermagem. 
OBJETIVOS: Compreender a atuação da equipe multiprofissional no atendimento de 
violência contra crianças e adolescentes na delegacia. METODOLOGIA: Foram reali-
zados atendimentos interdisciplinares ás vitimas na DDM do município de Marília. 
RESULTADOS: Os atendimentos garantem um olhar profundo e particular de cada 
paciente possibilitando efetividade dos processos. CONCLUSÃO: Os atendimentos 
propiciaram a integralidade do cuidado ás vitimas e familiares.

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL DA FAMEMA: PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
NATHALIA YUMI TAKAOKA
STEPHANIE SUSAN ALVES CAMPOS
ELLEN VIVIANE DO NASCIMENTO AMORIS
CRISTINA PERES CARDOSO

 Introdução: Segundo o ECA, deve-se assegurar à criança e ao adolescente, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária, 

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
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e coloca-los à salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violên-
cia, crueldade e opressão. (BRASIL,1990). Objetivo: Descrever a atuação da equipe 
Multiprofissional na prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes. 
Metodologia: Elaboração de um plano preventivo na sala de espera do Plantão Poli-
cial numa cidade do interior do Estado de São Paulo. Resultados: Realizar atividades 
lúdicas que visam a promoção da educação sexual para a criança, o adolescente e a 
família. Conclusão: A atuação interdisciplinar contribui para a promoção de saúde, 
bem-estar e qualidade de vida da população.

SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDADO NA ATENÇÃO BÁSICA: 
FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO
ANA CAROLINA DOS S DA SILVA
MARA QUAGLIO CHIRELLI

 Objetiva-se analisar a formação do enfermeiro para realizar a prática e a sis-
tematização do cuidado na Estratégia Saúde da Família. Pesquisa qualitativa, com en-
trevista de 19 enfermeiros da ESF, analisadas com Análise de Conteúdo, modalidade 
temática. Referem que houve aproximação com a Sistematização da Assistência em 
Enfermagem durante a graduação e pós-graduação, porém, sem profundidade para 
apropriação da prática. Tiveram contato com o referencial da North American Nur-
sing Diagnosis Association-International (NANDA), necessidades de saúde e Classi-
ficação Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva (CIPESC). Des-
tacam que tem dificuldades com dúvidas sobre o referencial utilizado no Prontuário 
Eletrônico do Cidadão (PEC). Nota-se a necessidade de mudanças tendo uma tomada 
de decisão por parte da gestão institucional. As enfermeiras sinalizam também a ne-
cessidade de se envolver o sistema COREn/COFEn nesse processo de mudanças.

IDOSOS ALCOOLISTAS E SUAS FAMÍLIAS: ENTRE APOIO, CRISES, 
SOFRIMENTOS E ROMPIMENTOS
BEATRIZ MAYUMI GONSALES SUGIURA
DANIELA GARCIA DAMACENO
MARIA JOSÉ SANCHES MARIN

 O consumo abusivo do álcool em idosos mostra-se como um importante 
problema de saúde pública ao associar duas condições que aumentam a vulnera-
bilidade: ser idoso e ser alcoolista, impactando diferentes dimensões da vida desse 



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 173

indivíduo, principalmente as relações familiares. Desse modo, buscou-se compreen-
der a concepção de idosos acerca do impacto do alcoolismo nas relações familiares. 
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, realizada por meio de entre-
vistas não-diretivas com seis idosos alcoolistas em um município paulista de médio 
porte. Os dados foram analisados e por meio da hermenêutica-dialética. Foi possível 
reconhecer as complexidades que permeiam as relações dos idosos alcoolistas e sua 
família, mostrando que o sofrimento, rompimentos e alterações nas relações per-
mearam toda a trajetória de suas vidas, chegando à velhice contando com o apoio 
ou não de familiares. Assim, percebeu a potencialidade da inclusão dos mesmos no 
tratamento, recuperação e reinserção social.

HIV/AIDS NA TERCEIRA IDADE: UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
LETÍCIA FARTO DE ROSSI
MARÍLIA SIMON SGAMBATTI

 A síndrome de imunodeficiência adquirida, acomete diversas pessoas ao 
redor do mundo diariamente, sendo mundialmente conhecido. Embora a população 
tenha noções básicas relacionadas a este tema, pouco se é falado abertamente e am-
plamente sobre as formas de transmissão deste vírus, especialmente à população 
idosa. Tal questão abrange diversos tabus culturalmente enraizados em nossa so-
ciedade, onde determinadas atitudes dos profissionais de saúde afetam direta e ne-
gativamente a qualidade de vida deste grupo. Vamos apresentar as temáticas mais 
abordadas no que diz respeito à disseminação do HIV/AIDS na população idosa. 
Trata-se de um estudo de revisão da literatura, TCC Final do Curso de Enfermagem/
Famema. Revelou-se necessária a implantação de iniciativas que sejam capazes de 
favorecer melhor qualidade de vida a esta população, assim como identificar casos 
da doença de maneira precoce, evitando, assim possíveis diagnósticos tardios.

NECESSIDADES COLETIVAS DE SAÚDE: ESF NOVO HORIZONTE
SOPHIA SOKOLOWSKA KLUPPEL WANKE ACRAS
MARÍLIA SIMON SGAMBATII

 Este trabalho se deu pela atuação dos estudantes de enfermagem e medici-
na do segundo ano, na Unidade da Estratégia de Saúde da Família Novo Horizonte 
no município de Marília-SP. Pautados no ciclo “Diagnostico coletivo do distrito sob 
os cuidados da Famema”, foi analisado o perfil populacional da área de abrangência, 
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com base nos dados do E-SUS. Nesse contexto, foi proposto ao grupo pesquisar as 
principais causas de agravos à saúde e morbimortalidade que afetam essa popu-
lação, dentre elas: suicídio, uso abusivo de álcool e outras drogas, acidentes auto-
mobilísticos e infecções sexualmente transmissíveis, que afetam principalmente os 
adolescentes e adultos jovens. Visando conscientizar, ensinar e empoderar esse gru-
po acerca desses temas, foi realizado um “Arraiá da Saúde”, em que as brincadeiras 
típicas de festa junina foram aplicadas de forma lúdica e educativa, servindo como 
atrativo para os habitantes da área e ao mesmo tempo abordando uma principal 
causa de morbidade da região.
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ESTUDOS COMPARATIVOS ENTRE BANCOS DE DADOS RELACIONAIS 
E NOSQL PARA BIG DATA
GUSTAVO NOBREGA
EMERSON ALBERTO MARCONATO

 Com o uso cada vez mais intenso da Internet, de sistemas informatizados 
e dos dispositivos móveis, a geração de dados cresceu de forma exponencial. Sendo 
que o armazenamento, manipulação e análise desses dados, chamados de Big Data, 
tornaram-se mais complexos, necessitando assim de novas tecnologias que realizem 
essas tarefas de forma mais eficiente. Novos conceitos de banco de dados, como o 
NoSQL, surgiram com a proposta de atender requisitos de armazenamento e proces-
samento de dados não estruturados. Este trabalho visa realizar um estudo compara-
tivo entre os já conhecidos bancos de dados relacionais e os bancos de dados NoSQL. 
Utilizando-se de levantamentos bibliográficos, serão descritas as características de 
cada modelo. Em seguida serão realizados benchmarks de casos de uso específicos, 
em ambos os modelos de banco de dados. Finalmente com os resultados obtidos, 
espera-se elaborar um documento com recomendações de qual modelo é mais ade-
quado para cada caso de uso.

BANCO  DE  DADOS
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PRÉ-PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO E 
CARACTERIZAÇÃO DE ENTIDADES NO CONTEXTO 
DE ANÁLISES CRIMINAIS
LUCAS LUAN SILVA
LEONARDO CASTRO BOTEGA

 Para analistas criminais e tomadores de decisão, adquirir SAW é um desafio 
fundamental para a eficácia das atividades de alocação de recursos e determinação 
de estratégias e táticas de segurança pública e privada. Dados provenientes de bole-
tins de ocorrência e outras fontes podem ser incompletos, desatualizados, inconsis-
tentes e às vezes até mesmo irrelevantes para a caracterização de uma situação de 
crime. Este projeto tem em vista melhorar a qualidade sintática dos dados (ortogra-
fia, gramática, lexemas, precisão sintática) provenientes de Boletins de Ocorrência, 
para o auxílio e melhoria da qualidade do processo de fusão de dados que ocorrerá 
em seguida, pois podem ser geradas informações errôneas provindas de dados sem 
pré-processamento. Atualmente, o trabalho encontra-se em fase de estudo sobre 
modelos de pré-processamento de dados em linguagem natural, utilizando a lingua-
gem Python e técnicas de Aprendizado de Máquina.

MACHINE LEARNING EM CONSCIÊNCIA SITUACIONAL
DANILO FERREIRA MELO
LEONARDO CASTRO BOTEGA

 Consciência Situacional, ou Situation Awareness (SA), é o processo cogniti-
vo onde um indivíduo percebe o conjunto de elementos, no ambiente dentro de um 
espaço tempo, cuja compreensão leva a uma projeção de um futuro próximo. Em 
sistemas críticos, SA é importante visto que auxilia o tomador de decisões a avaliar 
a situação e decidir o que fazer do melhor modo possível diminuindo o impacto 
negativo nas vítimas e envolvidos na ocorrência. Neste contexto, o problema de pes-
quisa, trata-se da demanda de SA em ambientes complexos envolvendo a análise de 
boletins de ocorrência e a necessidade de entender de forma assertiva o que estes 
de fato descrevem para tomar a melhor decisão possível. Tal demanda deve ser aten-
dida para garantir a manutenção da vida, patrimônio e meio ambiente. Este trabalho 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
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tem como diferencial o emprego de qualidade de dados de entrada em ambientes 
de dados críticos. Ao final será aplicada a técnica SART de avaliação de qualidade de 
dados para aferir a evolução de SA.

ANÁLISE DE SENTIMENTOS APLICADO A TWEETS REFERENTES ÀS 
ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2018
GABRIEL TOSHIO MIYAKE SANTOS
MAURICIO DUARTE

 Com a expansão e a popularidade da internet, a facilidade de acesso, dis-
positivos móveis cada vez melhores e a necessidade das atuais redes sociais para 
o compartilhamento se tornarão um grande espaço de opiniões e debates. O que 
se tem percebido nesta época de eleição, são exposições das mais variadas formas 
apoiando e/ou criticando algum candidato e/ou partido. Esse trabalho tem como 
objetivo realizar a análise de sentimentos expressos pelos usuários da rede social 
Twitter em relação as às eleições presidenciais de 2018 utilizando-se técnicas de 
Mineração de Dados e classificadores do mesmo, para extrair sentimentos negati-
vos, positivos ou neutros como parâmetros para classificar as mensagens.

SIMPASS
VITOR GARCIA CASTILHO
VITOR SEIJI YONEKUBO
RICARDO JOSÉ SABATINE

 Um grande problema encontrado no setor comercial é a necessidade de que 
seus clientes têm de se manter próximos, ou mesmo presentes nas filas para que 
possam ser atendidos, fato este que pode ser visto em praças de alimentação, filas 
de açougues e muitos outros locais. Tendo em vista proporcionar uma solução à 
esta necessidade foi-se desenvolvido um software que em conjunto a um sistema 
implantado nestas empresas se encarregará de gerenciar e notificar os usuários so-
bre a atual posição que a fila se encontra, assim como apresentar uma estimativa de 
tempo para atendimento e posições restantes para a chegada de sua vez, levando em 
consideração que o usuário pode ajustar as configurações de notificação conforme 
deseja. Todo o processo ocorrerá de maneira transparente, através da emissão e 
leitura do QR Code, ou através do cadastro do usuário em nosso aplicativo.
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MINERAÇÃO DE DADOS ABERTOS PARA A ANÁLISE CRIMINAL E 
AQUISIÇÃO DE CONSCIÊNCIA SITUACIONAL
JULIA KIMURA SILVA
LEONARDO CASTRO BOTEGA

 Sistemas de tomada de decisão envolvendo situações criminais dependem 
do processo cognitivo chamado Consciência Situacional (SA), que se define pela 
percepção, compreensão e projeção de objetos e situações críticas com base em 
estímulos informacionais. Tais sistemas possibilitam o reconhecimento de eventos 
criminais e têm como responsabilidade classificá-los para a compreensão humana. 
Nesse âmbito, coletar e avaliar dados abertos disponíveis na Internet representa 
uma oportunidade de complementar dados oficiais (boletins de ocorrência) e com-
preender o risco às pessoas. Além disso, é importante destacar a dificuldade em 
realizar a análise de dados não estruturados provenientes de humanos. Tais dados 
possuem limitações de qualidade e podem provocar incertezas em os analisa. Este 
trabalho visa capturar dados abertos de contexto criminal utilizando técnicas de 
mineração, para assim alimentar um fluxo informacional e contribuir com a classifi-
cação de situações criminais e a obtenção de SA.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA NA PLATAFORMA ANDROID DE 
GEOLOCALIZAÇÃO
MANASSÉS DOS SANTOS RAFAEL
LUIZ CARLOS QUERINO FILHO

 O trabalho tem como objetivo a realização do desenvolvimento de um apli-
cativo Android com banco de dados MySQL para mapeamento geográfico, como o 
Google Maps, onde o usuário poderá cadastrar pontos e polígonos no mapa junto 
das principais características de cada um. Com esse recurso, o aplicativo poderá 
facilitar o controle de entregas e visitas agilizando os processos logísticos. Uma das 
razões para atrasos de logística é a utilização de rotas desnecessárias; dessa forma, 
o aplicativo terá como objetivo evitar tais problemas, proporcionando a consulta a 
relatórios e análises contendo os dados completos das entregas.



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 179

GERAÇÃO E COMPARAÇÃO DE VOCABULÁRIOS PARA 
O ALGORITMO ORB-SLAM
CAUE VIEIRA GUEDES
RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

 Um dos desafios em visão computacional para aplicações de tempo real é 
a localização e mapeamento simultâneos (SLAM), problema resultante da necessi-
dade de ajuste constante ao estimar sua localização e atualização do ambiente re-
construído ao se movimentar. Dentre os algoritmos SLAM destacam-se o PTAM, CD-
-SLAM e ORB-SLAM que utiliza o método de detecção e descrição de pontos-chave 
chamado ORB. O sistema ORB-SLAM possui um módulo bag-of-words baseado em 
DBoW2 que realiza detecção de loop e relocalização utilizando um vocabulário de 
palavras formado por um conjunto de descritores. Tal vocabulário é construído a 
partir de um grande número de imagens utilizando os descritores ORB. A constru-
ção de vocabulários a partir de um grupo satisfatório de imagens gerais pode mos-
trar uma boa performance em ambientes diversos. Este projeto tem como objetivo 
verificar a acurácia do vocabulário genérico presente no sistema comparado com 
um vocabulário específico voltado para determinado ambiente.

DETECÇÃO DE EVENTOS LUMINOSOS TRANSIENTES (TLES) COM A 
UTILIZAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA
ERICK COSTA OLIVEIRA
RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

 Os Eventos Luminosos Transientes (TLEs), sendo alguns conhecidos como 
Sprites, Halos, Jatos Azuis (Blue Jets) e os Elves, são emissões luminosas geradas por 
campos elétricos que ocorrem em alta atmosfera associados a tempestades com alta 
atividade elétrica. Estes flash’s luminosos possuem forma e coloração caracteriza-
dos pelos perfis físico-químicos do meio. Estes eventos, por ocorrerem em frações 
de mili-segundos, não podem ser observados a olho nu e detectados de forma fácil. 
Sua detecção e captura é de grande importância para o aprofundamento de estudos 
sobre os mesmos. Com isto, propõe-se a criação de um software dedicado a realizar 
registros de Sprites com base em imagens obtidas por câmeras de segurança, para 
isto, serão utilizados e desenvolvidos algoritmos de visão computacional capazes de 
detectar e registrar tais eventos.
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DETECÇÃO DE METEOROS EM IMAGENS DE 
CÂMERA DE SEGURANÇA
FELIPE STEFANI CORREIA DOS SANTOS
RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

 Nota-se um crescimento na área de monitoramento de meteoros, onde um 
esforço conjunto de amadores e profissionais, que se comunicam e criam redes de 
monitoramento, alimentam a comunidade científica com dados analisados e trata-
dos de forma à agregar maior qualidade e relevância possibilitando conhecer mais 
sobre suas dinâmicas, composição, radiantes e corpos parentais. Também existe a 
possibilidade de identificar novas chuvas de meteoros ou, no caso de chuveiros já 
catalogados, identificar novos meteoros. Ao observá-los e fazer uma análise de suas 
trajetórias consegue-se verificar uma possível queda e assim iniciar uma expedição 
para a busca de alguns fragmentos de meteorito. O objetivo da presente proposta é 
implementar um software aberto e preciso de monitoramento de meteoros utilizan-
do visão computacional com intuito de ajudar a reduzir os custos do monitoramento 
de meteoros.

DESENVOLVIMENTO DE UMA INTERFACE DE USUÁRIO PARA 
AJUDAR NO COMBATE DO INCÊNDIO FLORESTAL
RENATO GONÇALVES RODRIGUES
ALLAN CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA

 Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma interface de usuário para 
ajudar os bombeiros no combate ao incêndio florestal. A ideia é oferecer uma inter-
face adaptativa e que apoie Consciência Situacional. Consciência Situacional é o en-
tendimento que o bombeiro tem da situação atual e a projeção de seu estado futuro. 
O primeiro passo já foi feito que é o levantamento de requisitos. O segundo passo é 
a prototipação, nesta etapa foi considerado oito princípios para apoiar consciência 
situacional. Como resultado, a interface foi dividida em duas partes, uma principal 
que é o mapa contendo todas as informações gerais, como os incêndios presente no 
local, e outro contendo mais detalhes da emergência, como condição médica de cada 
vítima, detalhes da vegetação presente no local, etc. A interface também destaca e 
organiza informações de acordo com sua gravidade usando agentes de interface. Os 
próximos passos são implementação e testes com usuários.
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MOBILE PAYMENT: ESTUDO DE CASO
MIGUEL SANTINI ESBORINI
RICARDO JOSÉ SABATINE

 Com o constante desenvolvimento e avanço das tecnologias, os meios de pa-
gamentos atuais começaram a se tornar relativamente inseguros e de baixa comodi-
dade para a população, desta forma, o mobile payment vem surgindo como uma ma-
neira inovadora, proporcionando uma facilidade, agilidade e segurança muito maior 
ao realizar transações. Este trabalho tem como objetivo a realização de um estudo de 
caso sobre métodos de pagamento móvel (mobile payment), utilizando dispositivos 
como smartphones ou tablets. O estudo será focado em métodos de pagamento em 
nuvem (mobile cloud), e terá como objeto de estudo, análise e comparação, os meios 
de pagamento móvel fornecidos pelas empresas PagSeguro e Cielo.

BIG DATA E MACHINE LEARNING NO GERENCIAMENTO E ANÁLISE 
DE DADOS ACADÊMICOS
RAUL GONÇALVES DIAS
FABIO PIOLA NAVARRO

 Dados acadêmicos são gerados constantemente pela comunidade científica, 
causando assim um crescimento excessivo nos dados, chamados de grandes dados 
acadêmicos. Essa imensa quantidade de dados possui um grande valor já que estes, 
se forem tratados e analisados, é possível que se obtenha um reconhecimento de pa-
drões para que assim haja informações valiosas sobre tendências atuais no ambiente 
acadêmico. Estabelecer uma arquitetura e aplicar algoritmos a estes dados pode ser 
algo complexo por conta do volume de dados, por sua variedade e pela velocidade em 
que que são gerados, portanto, nesta pesquisa serão discutidos conceitos, desafios, 
métodos, trabalhos correlatos, técnicas e algoritmos que estão interligados a fim de 
facilitar uma solução para o problema em questão.

OBTENÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS JURÍDICOS 
COM O USO DE TECNOLOGIAS DA WEB SEMÂNTICA E MACHINE 
LEARNING
MÔNICA GREGÓRIO COLOMERA
CAIO SARAIVA CONEGLIAN

 O trabalho possui como objetivo aprimorar o processo de análise de dados 
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de domínio jurídico utilizando um conjunto de ferramentas para extração de infor-
mações, a fim de buscar por padrões e comportamentos recorrentes no domínio. O 
principal desafio desse processo está na estruturação das informações encontradas 
fazendo uso de tecnologias que extraiam, com maior expressividade e nível semân-
tico, os dados obtidos. Para tal, são aplicados conceitos da Web Semântica na ma-
nipulação de ferramentas que auxiliem na representação de dados, visando obter 
a compressão dos mesmos por humanos e máquinas. Como exemplo, temos o RDF 
(Resource Description Framework), OWL (Web Ontology Language), ferramentas 
que auxiliam no processo de aprimoramento dos dados analisados. Complemen-
tarmente, a aplicação de técnicas de machine learning como um elemento que apri-
mora tanto o modo como os dados são obtidos, quanto o processo de análises dos 
dados que são estruturados utilizando técnicas da Web Semântica.

SOFTWARE EXTRATOR E ANALISADOR DE INFORMAÇÕES DOS 
ACÓRDÃOS DO STF
MARCELLO CESAR ALVES DE SOUZA QUEIROZ
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA

 A partir da página do Supremo Tribunal Federal é possível consultar a base 
de dados das decisões dos processos julgados através de documentos denominados 
acórdãos, que possibilitam acesso a informações do histórico dos processos. Estes 
documentos estão disponíveis ao público em geral, porém o acesso aos mesmos é 
feito através de buscas sintáticas tradicionais por palavras chaves, datas, nomes de 
ministros ou temas e resultam em um grande volume de informação retornada, di-
ficultando o trabalho de uma pessoa de encontrar o que lhe é mais relevante. Este 
projeto tem como objetivo aplicar técnicas de inteligência artificial, análise semân-
tica e compreensão da linguagem natural para processar e classificar a informação 
existente nos acórdãos, visando posteriormente possibilitar uma forma de busca em 
que a partir de uma entrada escrita em linguagem natural, sejam devolvidos os acór-
dãos mais relevantes. Atualmente foi criado um software extrator de informações 
automatizado dos acórdãos do STF.
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DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA DE ANÁLISE DE DADOS 
PARA COMPREENSÃO DE RELAÇÕES ENTRE POLIMORFISMOS 
ENCONTRADOS NO GENOMA HUMANO
THAÍS CAROLINE DE SOUZA BARONE
ALLAN CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA

 O projeto propõe o desenvolvimento uma solução computacional que auxi-
lie na análise de polimorfismos do genoma humano, utilizando inteligência artificial 
e uma interface de fácil entendimento para o manuseio adequado de informações. 
Para isso será aplicado neste projeto o aprendizado de máquina, através do estudos 
de algoritmos e métodos estatísticos. O desígnio é descobrir padrões generalizados 
de doenças específicas, comparando o genoma de indivíduos que possuem a doença 
com a população. O foco inicial será no câncer intestinal e gastrite, assessorando 
os médicos para que adquiram maior probabilidade de acertos nos tratamentos e 
estudos sobre o mesmo.

ANÁLISE DE DADOS CRIMINAIS ABERTOS DE CASOS DE ROUBO NA 
LINGUAGEM PYTHON COM O COMPARATIVO DAS BIBLIOTECAS 
NUMPY E PANDAS
HENRIQUE DEL MASSO GOES RODRIGUES
LEONARDO CASTRO BOTEGA

 O trabalho tem como objetivo promover uma análise de ferramentas de 
avaliação e ciência de dados oferecidas pela linguagem de programação Python: 
Numpy e Pandas, bem como a comparação entre os dados produzidos pelas mes-
mas, sob a ótica e requisitos de consciência situacional e análise de situações cri-
minais. As duas bibliotecas possuem funções de importante uso na manipulação de 
dados presentes em arrays, vetores e matrizes de diferentes dimensões, o que favo-
rece a descoberta e avaliação de situações críticas de roubo e furto. A parcialidade 
das bibliotecas é um fator importante, para determinar a veracidade dos resultados 
obtidos e para o conhecimento de qual biblioteca ofereceu o resultado desejado da 
análise realizada. Para avaliar os resultados, será empregada a metodologia SART de 
avaliação de consciência situacional.
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COMPARAÇÃO DE ALGORÍTIMOS DETECTORES E EXTRATORES DE 
CARACTERÍSTICAS
GUSTAVO RODRIGO BARBOSA
DR.RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

 Considerando a busca por melhorias na capacidade computacional, o reco-
nhecimento de objetos é uma das áreas mais desafiadores no processamento de dados 
em sistemas inteligentes. Métodos de detecção e métodos de descrição de pontos de 
características são utilizados para extrair características de uma imagem ou vídeo no 
processo de reconhecimento. Variações no ambiente ou na própria imagem podem 
ocorrer dificultando o reconhecimento da imagem a ser analisada. Estudos dos méto-
dos e aplicações destes algoritmos será o objetivo deste trabalho, onde serão avalia-
dos o desempenho de tempo, pontuando os melhores resultados dentre os algoritmos 
SIFT, SURF e ORB, utilizando a API OpenCV, afim de descriminar qual o melhor dentre 
eles para se descrever e detectar pontos chaves em uma detecção por meio de ima-
gens de vídeo. Os resultados mais precisos de um reconhecimento poderão auxiliar 
em áreas como consciência situacional para tomadas de decisão e para melhoria do 
gerenciamento de trânsito.

BUSCADOR SEMÂNTICO UTILIZANDO INTELIGENCIA ARTIFICAL E 
OTOLOGIAS PARA A BASE DE ACÓRDÃOS DO STF
MATHEUS SANTI DOS SANTOS
FÁBIO DACENCIO PEREIRA

 Com a evolução das tecnologias computacionais, tornou-se possível o arqui-
vamento de documentos importantes com mais confiabilidade, facilitando sua dis-
ponibilização simultânea na Internet. Seguindo esta tendência, o Supremo Tribunal 
Federal disponibiliza em seu portal recursos de recuperar documentos relacionados 
as decisões do mesmo. Porém recuperar essas informações por meio de buscado-
res sintáticos pode se tornar uma tarefa árdua devido a capacidade de uma palavra 
possuir sentidos diferentes de acordo com seu contexto. Assim, este trabalho tem 
como objetivo desenvolver um mecanismo de busca semântico que utiliza a base 
de documentos do STF que são denominados acórdãos, tal mecanismo seria capaz 
de realizar uma análise semântica das informações, visando atender com mais efi-
ciência as necessidades informacionais dos usuários. Para isso está sendo utilizado 
ferramentas disponibilizadas pelo IBM Watson, para atingir a capacidade de uma 
busca semântica de informações neste contexto.
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ALGORITMO PARALELO PARA O REDIMENSIONAMENTO 
DE IMAGENS
LUCAS CALAMITA SILVESTRE
MAURICIO DUARTE

 O desenvolvimento de algoritmos paralelos é um grande atrativo para as 
atuais arquiteturas multicore, uma vez que aplicações poderão explorar o paralelis-
mo inerente no hardware buscando melhores desempenhos em suas execuções. O 
processamento de imagens, em grande parte, são algoritmos que exigem grande es-
forço computacional e, para isso, foi pensado para aplicação o desenvolvimento de 
um Algoritmo Paralelo para o Redimensionamento de Imagens. A ideia é pesquisar 
os algoritmos existentes na literatura, verificar situações onde se pode explorar o 
paralelismo de dados e/ou códigos, implementá-los e testá-los. Espera-se com isso, 
atingir menores custos computacionais quanto ao tempo de execuções.

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES PARA COMPUTAÇÃO 
APLICADA AO SETOR INDUSTRIAL COM PLATAFORMA DE 
PROTOTIPAÇÃO ARDUINO
BRUNO ANTHONY SHIMURA
FABIO PIOLA NAVARRO

 O presente trabalho consiste na pesquisa e criação de uma aplicação para 
coletar e destinar a grande quantidade de dados extraídas do conceito que vem en-
globando as principais tecnologias dos campos de automação, a Industria 4.0, onde 
trouxe diversas mudanças na forma dos produtos serem manufaturados, causando 
impactos em diversos setores do mercado. Porém, como é uma proposta recente 
de manufatura, a ideia do projeto consiste em usar uma das plataformas de pro-
totipação mais reconhecidas atualmente, o Arduino, uma plataforma eletrônica de 
hardware livre e de placa única para criar um ambiente de prototipação em que pos-
sa coletar os dados através comandos e configurações validadas. Estes dados serão 
analisados segundo técnicas de machine learning, ou seja, aprendizagem automáti-
ca, para fazer previsões ou decisões, guiadas pelos dados ao invés de simplesmente 
seguindo inflexíveis estáticas de instruções programadas. 
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PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE ANOMALIAS 
EM REDES DE SENSORES IOT
RICARDO YUKIO SAITO INAFUKO
ELVIS FUSCO

 Com a rápida expansão da área de Internet das Coisas (do inglês, Internet 
of Things - IoT), a sociedade se vê repleta de sensores embutidos em suas casas, 
smartphones, locais de trabalho, que estão conectados, formando diversas redes. 
Tais sensores podem coletar diversos tipos de dados, entre eles, dados sobre o am-
biente onde estão localizados. Neste contexto, destaca-se que com a fusão e a aná-
lise de dados é possível criar sistemas de detecção de anomalias a fim de permitir 
um melhor controle sobre ambientes onde podem haver acidentes ou falhas. Desse 
modo, este trabalho busca desenvolver uma plataforma de monitoramento e análise 
de anomalias em redes de sensores IoT a fim de disponibilizar uma plataforma que 
possua uma base de dados de sensores e serviços como: ferramentas de manipula-
ção de dados, análise de situações de anomalias, simulação de anomalias e acesso à 
base de dados.

PLATAFORMA SEMÂNTICA DO ECOSSISTEMA PAULISTA DE 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
LEONARDO FIAMENGUE OSAWA
ELVIS FUSCO

 A inovação é atualmente fundamental para organizações que buscam cres-
cimento e competitividade em um cenário globalizado. Para realizar o processo 
de inovação é necessário um conhecimento do cenário, criação, desenvolvimento 
e aprimoramento de uma ideia gerando um resultado que, se capaz de gerar um 
crescimento a médio e longo prazo, poderá ser usufruído pela organização por anos. 
Com o intuito de apoiar o processo de inovação, esta pesquisa tem como objetivo 
o desenvolvimento de uma Plataforma Semântica do Ecossistema Paulista de Ino-
vação Tecnológica que, por meio de tecnologias informacionais e conceito de Web 
Semântica, extrai, de forma automatizada, dados informacionais fundamentais que 
auxiliem organizações a darem seguimento no processo de inovação, com isso, dis-
ponibilizar informações para os atores da inovação com o objetivo de fazer com que 
todos tenham conhecimento do que é gerado no cenário de inovação e, assim, obter 
crescimento no incentivo e apoio em ações de inovação.
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QUESTION ANSWERING NO DOMÍNIO DE INOVAÇÃO: O 
DESENVOLVIMENTO DE CHATBOT PARA RECUPERAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO
VINICIUS MAPELLI ANTUNES
CAIO SARAIVA CONEGLIAN

 Com o crescente volume de dados, a recuperação e o tratamento informa-
cional vem se tornando processos cada vez mais complexos para os mecanismos 
de tomada de decisão. Consequentemente, com a busca pela inovação, os atores in-
formacionais precisam de dados em maiores quantidades e mais contextualizados 
para que apoiem tomadas de decisão. Neste contexto, este trabalho visa aprimorar o 
modo de apresentar e relacionar as informações do domínio de inovação, ao propor 
um chatbot que considera o domínio dos dados de inovação e recupera informações 
contidas na Web, que estão vinculados ao domínio em questão. Destaca-se que o 
chatbot, é um método que vem sendo utilizado por diversas áreas da tecnologia, 
pois possui uma maneira intuitiva e eficaz de se relacionar, integrando a esta pla-
taforma, tecnologias de processamento de linguagem natural e aprendizagem de 
máquina que capacite o agente computacional empregado no chat a responder re-
quisições que possam auxiliar na tomada de decisão.

APLICATIVO PARA AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE 
EMERGÊNCIAS ALÉRGICAS
RAFAEL ANSELMO CAVALIERI
MAURÍCIO DUARTE

 A existência de doenças crônicas que fazem com que pacientes necessitem de 
medicações de uso contínuo e ainda, restrições quanto a alergias medicamentosas que 
por vezes pode causar danos irreparáveis na saúde de uma pessoa, foi a motivação para 
a realização deste projeto. A aplicação consiste em informar o profissional da saúde, em 
pronto atendimento, que um paciente alérgico, em estado de choque e/ou com a comu-
nicação debilitada, quais medicamentos deverão ser evitados durante o atendimento e 
ainda, se o paciente faz ou não uso contínuo de remédios. Além disso, contribuirá para 
a anamnese entre o paciente e o médico plantonista.
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IMPLEMENTAÇÃO DE BLOCKCHAIN UTILIZANDO HYPERLEDGER
VICTOR TURRA FLORÊNCIO
RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

 O Blockchain é a uma tecnologia responsável por implementar um livro-ra-
zão com todas as transações de uma rede de computadores, usando a descentrali-
zação como medida de segurança. Essa tecnologia tem mostrado um grande poten-
cial em diversos setores da sociedade, pois garante a segurança de qualquer tipo de 
transação e possibilita firmar contratos inteligentes que verificam as identidades 
das partes envolvidas e garante o cumprimento dos termos nele definidos. Visando 
construir plataformas com base no Blockchain, será implementado um cenário ba-
seado na tecnologia open-source colaborativa chamada Hyperledger que permite a 
criação de um livro-razão compartilhado, sua estrutura pode ser dividida em servi-
ços, sendo eles, responsáveis por identificar as partes envolvidas na rede, definir o 
acesso e a responsabilidade dos seus membros, definir os serviços da rede distri-
buída e do sistema de consenso, e definir os serviços descentralizados de contratos 
inteligentes.

SIGA – SEMÁFORO INTELIGENTE AUTÔNOMO
MARCOS VINICIUS SOUZA PINHEIRO
RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

 Com o desenvolvimento dos veículos, cada vez mais pessoas locomovem-
-se de formas cada vez mais rápidas em meio as cidades, entretanto, os problemas 
da falta de infraestrutura destas surgiram, tornando mais e mais difícil exercer tal 
hábito. Visando solucionar os problemas decorrentes deste desenvolvimento, o pro-
jeto SIGA fora criado. Utilizando de Sensores de luminosidade, Visão Computacional 
e Comunicação entre sistemas, busca-se solucionar os problemas de Trânsito que 
assolam cidades como São Paulo, através do desenvolvimento de um sistema de se-
máforos inteligentes que administram seu tempo de acordo com o fluxo de veículos, 
horário e principalmente, semáforos próximos. Utilizando desta coletânea de dados, 
os semáforos de um cruzamento em específico juntamente de cruzamentos próxi-
mos determinarão individualmente tempos otimizados para suas rotas ao longo do 
dia, tornando a espera nos mesmos menor, e a cidade mais inteligente, reparando 
assim parte da infraestrutura das cidades.
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PUBLICIDADE DIRECIONADA COM ANÁLISE DE 
VÍDEO UTILIZANDO ORB
PEDRO LUÍS VENTRONI PEREIRA
RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

 Atualmente, os algoritmos de publicidade existentes utilizam o texto digi-
tado em buscadores e demais sites como base para saber qual é o atual interesse 
do indivíduo. Todavia, sabendo do poder de influência de consumo relacionado às 
cenas que as pessoas assistem, e que um bilhão de horas de vídeo é visto por dia no 
YouTube, este trabalho consiste na criação de uma aplicação que realizará publici-
dade direcionada conforme o conteúdo assistido no YouTube pelo usuário, e não 
mais por uma simples busca escrita. O algoritmo ORB será empregado para realizar 
a identificação de pontos chaves nas cenas dos vídeos, que propiciará a criação de 
matrizes que fazem referência a todos os objetos detectados nos frames. Estando 
em posse dessas matrizes, ocorrerá uma busca em um banco de dados predefinido 
que informará qual foi o objeto identificado. A partir disso, dentre estes objetos de-
tectados, com base na persona de cada usuário, será selecionado o melhor produto 
para a realização da publicidade.

CONTROLE DE SERVOS MOTORES UTILIZANDO SENSOR MYOWARE
LEONARDO BENINI CRUZ
RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

 A manipulação de motores servos é um tópico muito importante quando se 
discute precisão e rendimento relacionados a braços robóticos. Como controladores 
mais comuns pode-se destacar as alavancas e programas autônomos. No entanto, as 
alavancas apresentam problemas relacionados a falta de precisão e os programas 
exigem uma complexidade de implementação dependendo da tarefa. Se o operador 
puder utilizar seus próprios movimentos naturalmente para controlar esse motor 
ele seria mais preciso pois seria como uma extensão de seu braço e teria um bom 
rendimento pois não dependeria da complexidade da tarefa e sim da habilidade do 
operador. O sensor muscular MyoWare pode captar os movimentos musculares per-
mitindo sua utilização como componente de um controlador, portanto, é proposto 
um controlador de braço robótico baseado nos dados provenientes de um sensor 
MyoWare.
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NODEMCU APLICADO PARA O MONITORAMENTO DE ESTUFAS 
INTELIGENTES
JOÃO PEDRO PEREIRA LOURENÇÃO
DR. FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA

 Visando o atual cenário progressivo da agricultura moderna, com agricultu-
ra de precisão, estufas urbanas e micro estufas; este trabalho visa unir esse avanço 
agrário com a constante utilização da web e da internet. O baixo custo dos Ardui-
nos e a variedade do mercado produtor em relação aos produtos Smart’s (inteligen-
tes), faz com que seja plausível a criação de protótipos automatizados, conectados 
à rede e com utilização remota. Neste projeto é detalhada a criação de um sistema 
de monitoramento de estufas urbanas e micro estufas para agricultura de precisão, 
sendo utilizados sensores de temperatura, umidade e luminosidade acoplados a um 
módulo de IoT chamado NodeMCU. Após a conclusão deste sistema, será criado de 
um aplicativo para acesso remoto por meio dos smartphones e computadores com 
conexão à internet, podendo assim realizar o monitoramento e a gestão remota dos 
sistemas envolvidos. Atualmente o trabalho está na fase de estudos das tecnologias 
envolvidas no projeto.

APLICANDO TÉCNICAS DE USABILIDADE EM UM FERRAMENTAL DE 
ANÁLISE DE DADOS DO GENOMA HUMANO
JÉSSICA VICENTINI
ALLAN CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA

 Com a geração de grande quantidade de dados por exames laboratoriais, 
surge a necessidade de soluções computacionais para transformar estes dados em 
informações que apoiem na análise dos médicos, pois esta quando feita de forma 
manual, é demasiada trabalhosa e está propensa a erros. Atualmente já existem sis-
temas que tem como objetivo atender esta proposta, porém, não oferecem uma usa-
bilidade agradável e de fácil entendimento para que sejam obtidos resultados. Por-
tanto, o objetivo desse projeto é auxiliar as análises médicas, provendo um sistema 
que utiliza técnicas de aprendizado de máquina aplicadas sobre informações acerca 
do genoma humano. Adicionalmente, o sistema deve possuir uma fácil usabilidade, 
que será construída mediante de técnicas de interface humano-computador, para 
que seja possível obter conclusões sobre o possível desenvolvimento de câncer de 
estômago.
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DOS FUNDAMENTOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA E SUA 
APLICAÇÃO EM SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO
NATHÁLIA ADRIELE DE LIMA
ELVIS FUSCO

 Pretende-se com este trabalho dar uma visão geral dos processos envolvi-
dos na pesquisa, desenvolvimento e implementação dos sistemas de aprendizado 
de máquina, como também a construção de um modelo prático, sendo pontuado os 
principais passos, recursos, técnicas, ferramentas e conhecimentos necessários para 
a construção de um algoritmo de aprendizado de máquina orientado a sistemas de 
recomendação. O objetivo principal é o de apresentar com detalhes os métodos e flu-
xos de trabalho utilizados para a produção de um algoritmo desse tipo (mais espe-
cificamente, um algoritmo de recomendação de livros). O sistema será baseado em 
recomendação por filtragem colaborativa. Tal base será fundamental para determinar 
alguns métodos a serem utilizados na implementação de um sistema de recomenda-
ção, assim como a importância de cada componente e técnica para o projeto.

DESIGN DE INTERFACE DE USUÁRIO PARA FERRAMENTA DE 
ANÁLISE DE DADOS DO GENOMA HUMANO
VICTOR HUGO DIAS SOARES
ÁLLAN CÉSAR MOREIRA DE OLIVEIRA

 Este trabalho consiste na criação de uma interface para um sistema que 
auxilia o médico a visualizar uma grande quantidade de dados gerados por exames 
laboratoriais. O projeto foca na usabilidade e na interação do usuário com o sistema, 
provendo uma solução interativa utilizando técnicas de Computação Gráfica e Inte-
ração Humano-Computador.

DETECÇÃO DE PESSOAS EM IMAGENS E CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA 
ETÁRIA E GÊNERO, ATRAVÉS DO MÉTODO DE APRENDIZADO DE 
MÁQUINA SVM
DANILO ALVES DOS SANTOS
RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

 O avanço nos estudos e criação de novas tecnologias para desenvolvimento 
e implementação de softwares que utilizam Inteligência Artificial vem crescendo 
exponencialmente nos últimos anos, permitindo uma revolução nos modelos de in-
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teração humano-computador, as quais podem ser aplicadas nas mais diversas áreas, 
como por exemplo no reconhecimento facial aplicado em sistemas de defesa, vi-
gilância, biométricos, dentre outros. Partindo-se desse cenário, esse trabalho tem 
como objetivo explorar a implementação de métodos para classificação de pessoas, 
com base em gênero e faixa etária, através da análise de faces, extraídas de fotogra-
fias, com o uso de metodologias de Inteligência Artificial, com enfoque em algorit-
mos baseados em Máquinas de Vetores de Suporte (Support Vector Machine – SVM), 
para que, a partir da filtragem dos melhores resultados, de acordo com percentuais 
de acertos e tempo de processamento, possa ser proposto um novo algoritmo, com-
binando o melhor dos algoritmos estudados.

MODELO DE ARQUITETURA DE REDES NEURAIS CONVOLUCIONAIS 
PARA RE-IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA
PRISCILA YOSHIE DUARTE
RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

 Re-identificação de pessoa em visão computacional é reconhecer uma mes-
ma pessoa em imagens obtidas por uma rede de câmeras com campos de visão di-
ferentes. Em sistemas de vídeo-monitoramento, a re-identificação de pessoa é feita 
por operadores humanos responsáveis por monitorar várias câmeras simultanea-
mente, uma tarefa cansativa e suscetível a falhas, onde a reidentificação de maneira 
automatizada pode auxiliar. Uma forma de resolver este problema é utilizar redes 
neurais convolucionais, que tem mostrado bom desempenho na solução de proble-
mas que envolvem reconhecimento e classificação de imagens. Diante disso a pro-
posta deste trabalho é a implementação de uma arquitetura de rede neural convo-
lucional, utilizando linguagem Python e a biblioteca TensorFlow, para re-identificar 
uma pessoa em duas imagens obtidas por câmeras com campo de visão diferentes e, 
através do relatório de testes, comparar os resultados com os métodos encontrados 
na literatura visando obter um melhor desempenho.
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PLAYER DE VÍDEO CRIPTOGRÁFICO: UMA SOLUÇÃO PARA A 
PRIVACIDADE E CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÕES NO 
FORMATO DE VÍDEO
WAGNER DA SILVA FERNANDES
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA

 Com o advento da Internet inúmeras soluções foram criadas e atualmente 
pessoas, empresas, governo e entidades são dependentes e consumidores de so-
luções que utilizam Internet. O crescimento e agilidade no compartilhamento de 
informações nas redes sociais e softwares de comunicação podem gerar algumas si-
tuações constrangedoras, a diversos casos em que vídeos íntimos foram divulgados 
sem autorização do proprietário, segredos industriais revelados, conteúdo privado 
exposto a público, entre outros. O objetivo deste trabalho foi pesquisar e selecionar 
um player de vídeo open source e atribuir em suas funções a capacidade de cifrar e 
decifrar vídeo em diversos formatos com o intuito de proteger e garantir a privaci-
dade, integridade e confidencialidade da informação. Neste trabalho foi adotada a 
criptografia pura no padrão simétrico para proteger o conteúdo de vídeos e permitir 
o acesso apenas por indivíduos autorizados.

TECNOLOGIAS MÉDICAS
ALLAN MORISHIGUE BASSIGA DA CRUZ
ALLAN CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA

 O objetivo do projeto é estudar a interação entre médicos e pacientes e 
como a tecnologia pode apoiar essa interação.  O resultado esperado é elaborar solu-
ções que facilitem a compreensão dos pacientes acerca das doenças e tratamentos, 
tornando mais rápido e eficaz a comunicação entre médico e paciente, possibilitan-
do um entendimento mais adequado por parte do paciente.  A princípio utilizarei o 
ambiente virtual para complementar as instruções e explicações do médico inte-
grando a consultas médicas, tornando a interação mais simples e eficaz.  Um grande 
nível de imersão do usuário é um dos principais objetivos dos projetos em Realidade 
Virtual.  Dentro desse ambiente, implementaremos um modo de  visualização para 
que o  paciente possa interagir com a nova realidade e identifique a anomalia que 
sua doença e/ou problema traz, junto com uma lista de possíveis tratamentos.
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LANÇADOR DE SENSORES METEOROLÓGICOS CONTROLADO POR 
VOZ PARA VANTS
GUSTAVO HENRIQUE COLETI RANCI
ANA PAULA ZANIBONI BARRETO
MARCOS VINICIUS BUENO DE MORAIS
EDIO ROBERTO MANFIO

 Este projeto tem como objetivo desenvolver um lançador de sensores me-
teorológicos para Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) controlado por voz em 
Português do Brasil. Sua função é de garantir que os sensores meteorológicos caiam 
nas nuvens com grande probabilidade de formar granizo a partir dos comandos de 
um operador à distância. Tal pesquisa visa auxiliar na coleta de dados mais detalha-
dos sobre as chuvas de granizo, permitindo que o processo seja feito a distância e 
com segurança. O controle por voz permite que o operador fique com as mãos livres 
(hands free) para realizar outras tarefas como avaliar os dados vitais do veículo e 
condições gerais do tempo enquanto posiciona o VANT sobre o alvo. O projeto pode 
auxiliar pesquisas relacionadas a fenômenos atmosféricos extremos que geralmen-
te impactam a área agrometeorologia. Especificamente para a região cafeicultora de 
Garça. Há interesse da cooperativa local em utilizar os dados coletados para otimi-
zar a produção.

PROJETO E ESPECIFICAÇÃO DE UM VANT UTILIZANDO SOFTWARE 
LIVRE E COMPONENTES DE BAIXO CUSTO
LUIZ CARLOS QUERINO FILHO

 VANTs (Veículos Aéreos Não Tripulados) são aeronaves em pequena escala 
sem um piloto a bordo, podendo ser controlados remotamente ou por um sistema 
de controle autônomo. Esse tipo de veículo tem sido amplamente usado tanto para 
fins recreativos quanto para aplicações práticas, como monitoramento e coleta de 
imagens. Este projeto visa a definição de uma especificação completa para um veí-
culo aéreo não tripulado com quatro asas rotativas (denominado quadricóptero), 
usando componentes de baixo custo. Essa especificação e o veículo resultante po-
derão ser utilizadas para pesquisa e desenvolvimento dentro da instituição onde o 
mesmo está sendo projetado e um outros centros acadêmicos. Identificado pelo co-
dinome JC-01, o VANT contará com software de controle embarcado de licença livre 
e código-fonte aberto, podendo ser customizado para diversas aplicações práticas.
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USO DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA 
CATALOGAÇÃO DE GENOMA
WILLIAM PIRES DE CASTRO
ALLAN CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA

 O Laboratório de Genética do Hemocentro de Marília (LGHM) realiza um 
estudo de catalogação de genoma, que visa entender a convergência entre a pre-
sença de bactérias e o desenvolvimento de doenças gastrointestinais. Com base 
nos resultados da catalogação, a proposta deste projeto é promover a análise de 
dados, a fim de estudar e escolher o algoritmo de Aprendizado de Máquina super-
visionado que identifique e preveja possíveis convergências, gerando uma análise 
estatística. Isto posto, espera-se que a máquina consiga executar rotinas de com-
paração com maior velocidade, diminuindo possíveis erros humanos no processo 
de catalogação.

IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO FNTT EM FPGA
GABRIEL NASCIMENTO SILVA
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA

 Com o crescente aumento da computação em nuvem grande quantidade 
de dados são armazenados e processados neste meio. Sendo assim empresas que 
provém este tipo de serviço podem ter acesso à informações sensíveis, ou podem 
ser comprometidas através da exploração de falhas de segurança. Por conta des-
ta preocupação iniciou-se uma busca por medidas para melhorar a segurança no 
ambiente da nuvem. Uma destas é a Criptografia Homomórfica, a qual possibilita 
o processamento dos dados encriptados, de forma que, quando descriptografados, 
apresentam o mesmo resultado que teriam se fossem processados sem a encripta-
ção. Este trabalho objetiva a implementação do FNTT (Fast Number-theoretic trans-
form), uma operação polinomial para transformação de inteiros grandes utilizada 
na FHE (Criptografia Completamente Homomórfica). Esta é uma operação robusta, 
logo será implementada em hardware, utilizando FPGA, para ganho de performance. 
Este projeto de pesquisa encontra-se na fase de estudo do algoritmo FNTT.
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PROPOSTA DE ARQUITETURA E IMPLEMENTAÇÃO DE UM 
MINERADOR DE BITCOIN EM FPGA
JULIANA NASCIMENTO SILVA
FÁBIO DACÊNCIO PEREIRA

 Bitcoin é a moeda criptográfica, criada em 2008, que possibilita transfe-
rências de valores sem a participação de uma instituição financeira para mediar a 
transação. Isso é possível devido a Blockchain, que nada mais é do que uma forma 
descentralizada de validar e guardar registros. A Blockchain é fomentada pelos mi-
neradores, os quais tem a função de legitimar uma nova transação e adicioná-la 
em um novo bloco da cadeia (Blockchain) se ela for válida. A mineração faz uso de 
algoritmos e fórmulas matemáticas robustas que necessitam de uma capacidade 
de processamento expressiva para encontrar os resultados. O objetivo do projeto 
é propor que os módulos complexos de um algoritmo de mineração de Bitcoin se-
jam processados utilizando tecnologia FPGA e a linguagem VHDL, tendo em vista a 
busca pelo algoritmo com melhores resultados. O trabalho encontra-se em fase de 
estudos das tecnologias FPGA e VHDL, que serão usadas para realizar a implemen-
tação proposta.
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LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DA 
EMPRESA AMBEV S.A
SABRINA BRANDÃO DE LIMA
BRUNA RANGEL DA SILVA
LUIS FERNANDO MANFRIM

 A Ambev S.A é uma grande empresa que tem por objeto social a produção, 
o engarrafamento e o comércio de alguns tipos de bebidas. Toda empresa, sendo de 
pequeno, médio ou grande porte necessita de um planejamento para o controle de 
suas movimentações financeiras, e devido à importância desse controle para a saú-
de da empresa, realizou-se nesta pesquisa uma avaliação econômica e financeira da 
Ambev. Com método dedutivo e de coleta de dados, utilizou-se do Índices de Liquidez 
Corrente, Composição do Endividamento e Índice de Rotatividade baseado nos dados 
dos Balanços Patrimoniais referente os anos de 2014 a 2017 para traçar seu perfil fi-
nanceiro. Assim, conclui-se que na busca do entendimento da real situação financeira 
da empresa, esta apresenta indicadores favoráveis com tendência de piora ao longo 
dos anos analisados, requerendo uma maior atenção por parte de seus gestores. 

MÉTODOS DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL – ANÁLISE DE 
INVESTIMENTOS EM EMPRESAS CONTROLADAS
LETICIA ARAÚJO GIANINI BONANI
SILVANA FESTA 
 Os métodos de equivalência patrimonial atuam na avaliação dos investi-
mentos permanentes, como todo investimento de recurso em capital de outra em-
presa, com o objetivo de usufruir do resultado que a controlada proporciona na 
percentagem que lhe é de direito e é obrigatória para empresas coligadas. Este 
estudo aborda as práticas contábeis na ocorrência de lucros e resultados, e a for-
ma de discriminação e apresentação desses dividendos, evidenciando os possíveis 
reflexos e alterações na elaboração das demonstrações consolidadas, verificando 
como é estabelecida a contabilização de dividendos provenientes de lucros que 
não foram realizados para o grupo econômico. A metodologia adotada por meio 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
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de pesquisa exploratória e a coleta de dados: referencial bibliográficos, internet e 
legislações vigentes. A pesquisa evidenciará a equivalência patrimonial para um 
estudo consciente e a certeza de disseminar informações com confiabilidade. 

ANÁLISE FINANCEIRA SOB RESULTADOS DE LIQUIDEZ 
CORRENTE E SOLVÊNCIA GERAL DA EMPRESA 
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
DAIANE DOS ANJOS PEREIRA IZARIAS
CRISLAINE FERREIRA DA SILVA
LUÍS FERNANDO MANFRIM

 Esta pesquisa refere-se à análise dos resultados financeiros da empresa Gol 
Linhas Aéreas Inteligentes, por meio dos dados de suas demonstrações contábeis 
dos anos de 2015 e 2016. Primeiramente analisou-se os indicadores de Solvência 
Geral, que expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos totais, para 
pagamento do total de suas dívidas. Em seguida analisou-se a Liquidez Corrente 
ao qual indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos 
realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo. O 
método utilizado para a pesquisa foi o de coleta de dados por meio de documenta-
ção legislativa, bibliografia e internet. Conclui-se que os indicadores de Curto Prazo 
apresentam sensível queda ao longo dos anos analisado, que poderá trazer certa 
dificuldade em sua capacidade de honrar com seus compromissos com terceiros 
também de curto prazo. 

AUDITORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOS REGIMES DE TRIBUTAÇÃO
MAÍSA CORREA RODRIGUES
ADRIELE DE OLIVEIRA PANSANI
JESSIKA DA SILVA ROCHA
LUIS OTAVIO SIMOES

 A auditoria demonstra a busca dos profissionais para chegar a conclusões, 
coletando informações uteis para seus usuários. Com a Revolução Industrial, sur-
gem grandes empresas e, com isso, a necessidade de controle e verificação das De-
monstrações Contábeis torna- se obrigatória. Na auditoria fiscal, o estudo é voltado 
para a análise dos cumprimentos das obrigações tributárias, em que o auditor fisca-
liza o correto funcionamento do sistema tributário; já a auditoria tributária é volta-
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da para a avaliação dos procedimentos e controles de pagamentos de tributos, taxas 
e quaisquer ônus de natureza fiscal. Além de fiscalizar, o auditor verifica se a escolha 
do regime tributário feita pela entidade é realmente favorável, analisando contin-
gências fiscais ou vantagens que não estão sendo aproveitadas, de modo a prover, 
soluções e propostas para economia de tributos, evitando assim erros, fraudes ou 
arbitramentos fiscais, mantendo a escrita fiscal saudável no sentido de maximizar o 
lucro operacional

IMPOSTO SOBRE GRANDES FORTUNAS
GABRIELA FRANCO LAGAR
ALINE VIRIATO DA CONCEIÇÃO
ISADORA OLIVEIRA DOS SANTOS
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

 O Imposto Sobre Grandes Fortunas (IGF) é previsto na Constituição Fede-
ral de 1988, porém ainda não é regulamentado em decorrência da a ausência de 
norma infraconstitucional. O posicionamento favorável à implantação desse tribu-
to defende que o Brasil possui uma grande dissonância tributária, onde as classes 
mais pobres pagam mais impostos, de forma que o imposto sobre grandes fortunas 
resultaria numa forma de igualar a tributação no país. Já os desfavoráveis, defen-
dem a prejudicialidade dessa incidência tributária em virtude da retirada de gran-
des investimentos no Brasil. Assim, pautado em levantamentos bibliográficos sobre 
o assunto, esta pesquisa tem como propósito resgatar e apresentar as discussões em 
torno dos tributos sobre grandes fortunas, visando, ao final, apontar se a implemen-
tação desse tributo irá resultar em justiça fiscal.

O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO COMO INSTRUMENTO 
DE ELISÃO FISCAL
JAQUELINE ALESSANDRA DOS SANTOS RAMIRES
LUCAS COUTINHO

 O Planejamento Tributário é um mecanismo substancial que auxilia o de-
sempenho das atividades empresariais, propiciando a permanência no mercado 
competitivo e a seguridade na gerência dos resultados financeiros, tornando-se 
imprescindível o conhecimento dos tributos que a organização está sujeita. Neste 
sentido, o objetivo deste trabalho é realizar um estudo acera de sua aplicação tendo 
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como espectro as condutas ilícitas de fraudes, sonegação fiscal e suas penalidades, 
sob a perspectiva de como os auditores as identificam e tomam suas medidas. Em 
relação aos procedimentos metodológicos, a pesquisa se classifica como biblio-
gráfica, exploratória e dedutiva. O estudo busca contribuir para com a relevância 
do Planejamento Tributário para as empresas, destacando que o mesmo deve ser 
realizado de forma lícita a partir das oportunidades encontradas na legislação.  

ESTUDO DE CASO: AMBEV S.A. ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA 
UTILIZANDO ÍNDICES DE ROTATIVIDADE
VANESSA APARECIDA PEREIRA
VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS
PALOMA CAROLINE SOBRAL
LUIS FERNANDO MANFRIM

 A AMBEV S.A. foi criada em 1° de julho de 1.999, com a associação das cer-
vejarias Brahma e Antarctica, e no ano seguinte recebeu aprovação do Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica, o Cade e, alguns meses depois, as ações da nova 
empresa começam a ser negociadas na Bolsa de Nova York. Esta pesquisa objetivou 
realizar um laudo de avaliação econômica e financeira da empresa AMBEV S.A., utili-
zando-se dos índices de Rotatividade, nos quais sendo: ciclo operacional (CO), ciclo 
financeiro (CF) e necessidade de capital de giro (NCG). Como metodologia, adotou-
-se o método quantitativo e de análise de dados, embasado em artigos acadêmicos, 
internet e livros específicos de análises financeiras. Diante dos resultados obtidos 
com a análise econômico-financeira, conclui-se que a empresa Ambev apresenta 
uma NCG negativa ao longo dos períodos analisados, o que pesa favoravelmente ao 
equilíbrio econômico-financeiro de suas operações. 

CRIPTOMOEDAS: ANÁLISE SOBRE OS ASPECTOS REGULATÓRIOS E 
DE FISCALIZAÇÃO
ELIEZER DO NASCIMENTO JÚNIOR
HEITOR GONÇALVES COLOMBO
LUCAS COUTINHO

 O objetivo deste estudo é abordar aspectos relevantes sobre a eficácia das 
caraterísticas regulatórias nas criptomoedas. Sendo assim, a pesquisa fundamen-
tou-se na relevância atribuída às Exchanges, instituições que intermedeiam a ne-
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gociação das criptomoedas, em razão de constituírem um elemento de controle a 
fim de prover subsídios governamentais e fiscalizarem o percurso transacionado 
pelos usuários. Por meio de metodologia exploratória, bibliográfica e descritiva, o 
trabalho verificou que a atenção dos entes governamentais em regulamentar é oca-
sionada essencialmente ao fato do anonimato, além de ações relativas à lavagem 
de dinheiro, evasão de divisas e financiamento de atividades ilícitas. Com isso, o 
estudo contribui com os avanços em relação à discussão sobre a aplicabilidade das 
criptomoedas, no âmbito de como os entes governamentais podem acompanhar e 
fiscalizar as transações financeiras decorrentes de suas atividades. 

LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA AMBEV S.A NO 
PERIODO DE 2013 A 2017: ANÁLISE MARGEM OPERACIONAL E 
LIQUIDEZ CORRENTE
JONATHAN DE OLIVEIRA ROCHA
ELAINE CRISTINA LIMA PAVARINI
JOSE RAFAEL BRAGANTE
LUIS FERNANDO MANFRIM

 A avaliação econômico-financeira da empresa AMBEV S.A. foi elaborada 
utilizando-se o critério de Análise por Indicadores econômicos e financeiros. Suas 
premissas limitam-se aos Valores em moeda nacional (R$) divulgado em suas de-
monstrações contábeis dos anos de 2013 a 2017. Objetivou-se nesta análise dar su-
porte ao processo decisório dos gestores e acionistas da empresa no que se refere a 
Margem Bruta e Margem Operacional, dentro do contexto de Rentabilidade. Diante 
dos resultados obtidos com a análise econômico-financeira, pode-se concluir se a 
empresa demonstra uma rentabilidade equilibrada ao longo do período analisado, 
possui capacidade de liquidar os seus compromissos e verificar o comportamento 
do Índice de Liquidez Corrente. Outro ponto positivo -e seu retorno operacional que 
possibilita o direcionamento das estratégias operacionais e comerciais. 
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SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E A SONEGAÇÃO FISCAL
GABRIELA MEDINA SESTITO
KATHLEEN CAROLAINE DE SOUZA RAIMUNDO
DANIELA RAMOS MARINHO

 Muito se tem discutido sobre a complexidade do sistema tributário nacional. 
O excesso de tributos dificulta o desenvolvimento da empresa. Neste passo, este tra-
balho se desenvolve com apresentação do sistema tributário, apontando que o quadro 
atual favorece a sonegação fiscal. Isto, pois, diante desta realidade, muitos contribuin-
tes alimentam a verdadeira revolta contra o sistema tributário nacional, acabando 
por envidar ações que culminam na sonegação fiscal. Tal situação deflagra prejuízos 
ao erário. Esta é a discussão que este trabalho pretende abordar: discutir o sistema 
tributário para apontar um sistema mais simplificado que elida atos lesivos à Fazenda. 
O trabalho se desenvolverá com base no levantamento bibliográfico sobre o assunto.  

LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
JAQUELINE ALESSANDRA DOS SANTOS RAMIRES
LAISLA THAIS DA SILVA
TAIANE FERRAZ FERNANDES
LUÍS FERNANDO MANFRIM

 A pesquisa desenvolveu-se por meio de um estudo de caso da empresa Am-
bev, utilizando-se do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, disponibi-
lizados via internet dos anos de 2015 a 2016. Os índices analisados foram a Liquidez 
Geral (LG) e Margem Geral (MG). Estes têm como função mostrar a situação eco-
nômico-financeira, solvência, lucratividade e crescimento, de forma a auxiliar nas 
tomadas de decisões. Analisando a Liquidez Geral, pode-se observar que a situação 
da empresa é desfavorável e apresenta tendência de queda neste indicador financei-
ro. Já a Margem Geral, apresenta aumento do lucro sobre suas vendas, porém sem 
representatividade significativa. Assim, conclui-se que a empresa apresenta certo 
risco de insolvência, embora seus resultados positivos destacados no índice de Mar-
gem Geral, devendo focar a gestão principalmente no faturamento, a fim de gerar 
maiores recursos que garanta sua capacidade de liquidar suas obrigações. 
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AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS NAS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS
BRUNO LEMOS GREGUI
JOSE RAFAEL BRAGANTE
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA

 A auditoria é uma especialização contábil direcionada a eficiência e eficácia 
do controle patrimonial com finalidade de proporcionar os meios informativos e de 
controle com o intuito de coletar dados realizados na atividade econômica. Para tais 
processos, as funções apropriadas de auditoria e de conformidades independentes 
dos controles, inclui-se disposições necessárias interna e externa. O presente artigo 
buscará responder a seguinte questão: Como a auditoria e controles internos contri-
bui para as empresas? Com uma gestão eficaz e um sistema de controles internos é 
essencial em uma instituição financeira para o alicerce com as operações bancarias 
saudáveis e seguras. A auditoria possui extrema importância no contexto empresa-
rial, nas instituições financeiras pois referem-se a gestão de risco, O método da pes-
quisa é bibliográfico, utilizando-se de livros, revistas e períodos específicos da área. 
 

A GESTÃO DA NECESSIDADE DO CAPITAL DE GIRO COMO 
FERRAMENTA PARA PREVENÇÃO DE INSOLVÊNCIA NAS 
ORGANIZAÇÕES
CARLA FERNANDES DE AGOSTINHO
HELENA CAROLINE DOS SANTOS MOREIRA
LUÍS FERNANDO MANFRIM

 O estudo da Necessidade de Capital de Giro (NCG) se dá pela diferença 
entre o Ativo Circulante Operacional e o Passivo Circulante Operacional e, por meio 
dela é possível verificar se a organização possui recursos suficientes para custear 
suas atividades operacionais. Em complemento, ao estudo da NCG tem-se a análise 
de insolvência por meio do Indicador de Kanitz. Esta pesquisa buscou evidenciar 
a importância do ajuste nos indicadores de prazos de atividades, demonstrando 
a importância de se criar um Modelo Ajustado da NCG reduzindo os riscos de 
insolvência. O procedimento metodológico adotado foi o de pesquisa bibliográfica, 
aplicada à um estudo de caso em empresas do segmento de eletrodomésticos. 
Conclui-se que o ajuste nos prazos, demonstra o real cenário de solvência nas 
empresas, uma vez que o Modelo Ajustado mostra-se mais preciso em seus resultados.  
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AUDITORIA INTERNA E SUA IMPORTÂNCIA PARA GESTÃO 
EMPRESARIAL
FERNANDO REIS PIO
LUCAS ALVES SALCEDO
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA

 A Auditoria Interna tornou-se uma excelente ferramenta de gestão, porém 
é necessário conhecer algumas técnicas e ferramentas de gerenciamento, tais como: 
analisar os controles internos, avaliar as informações obtidas por meio da auditoria 
e evidenciar os pontos fracos e fortes das organizações auditadas. O objetivo do es-
tudo é evidenciar a importância que a ferramenta de Auditoria Interna apresenta, 
aplicando suas técnicas sobre as informações obtidas em seu desenvolvimento de 
análise dentro das organizações. A Pesquisa é básica, o método de pesquisa é o de 
técnicas de coleta de dados que são: bibliográfica, documental e via internet. As difi-
culdades na gestão das empresas elevam a demanda de serviços de auditoria, desta 
forma o estudo implica em apresentar o valor da Auditoria Interna nos processos de 
melhoria e desempenho das organizações.

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO COMO FERRAMENTA DE 
CONTROLE PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
FELIPE DOS SANTOS GUEDES
SILVANA FESTA

 O orçamento público anual é uma ferramenta de controle, que pressupõe 
receitas e despesas para um exercício financeiro. A pesquisa tem como objetivo 
principal demonstrar o processo de planejamento e orçamento público municipal, 
por meio do planejamento como o Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). O estudo desenvolve -se utilizan-
do referencial bibliográfico e publicações da internet. Com o resultado da pesquisa 
foi possível compreender a importância da ferramenta do planejamento e controle 
orçamentário para a gestão pública municipal, apurando - se equilíbrio de superávit 
ou déficit orçamentário por meio do exercício financeiro. 
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SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS NO ESTADO DE SÃO PAULO, 
SOBRE O TRANSPORTE
JOÃO RENATO DE AMORIM
VINICIUS RANGEL TEIXEIRA
CARLOS DIEGO VENANCIO LOPES
SILVANA FESTA SABES

 A pesquisa tem como base a substituição tributária do ICMS (Impostos sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços), sobre transporte no estado de São Paulo. As ope-
rações enquadradas nesta modalidade de contribuição e suas aplicações de acordo com 
o fato gerador, entradas ou saídas do estado, operações antecedentes, concomitantes ou 
subsequentes, previstas em lei, legitimada perante a Constituição Federativa do Brasil, 
no seu artigo 150, parágrafo 7º, incorporou-o definitivamente por meio da Lei Comple-
mentar nº 87/96. A pesquisa realizada por meio de referencial bibliográfico, Internet 
e a legislação do Código Tributário, Confederação Nacional de Transporte, Secretaria 
da Fazenda do Estado de São Paulo, coletando informações sobre o enquadramento da 
substituição tributária do ICMS nas operações de transportes e a forma de arrecadação 
do imposto. Evidenciando a importância da substituição tributária no desenvolvimento 
econômico de transportes.

AVALIAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA: EMPRESA FEMSA
EVERTON SILVA DOS ANJOS
ETIENE DE SOUZA ARAUJO
EVANDRO DINIZ DOS SANTOS
LUIS FERNANDO MANFRIM

 A análise financeira é uma avaliação que visa analisar a estabilidade finan-
ceira e a capacidade de se gerar lucros em uma empresa. Entende-se também como 
um grupo de instrumentos e métodos que desempenham analises sobre a situação 
econômica das empresas. Objetiva-se nesta pesquisa um estudo de caso na empre-
sa AMBEV SA, avaliando sua performance financeira para testar a sustentabilidade 
das decisões dos sócios e administradores no que atinge Análise de Solvência Geral, 
Grau de Endividamento e Composição de Endividamento, Liquidez Seca, Liquidez 
Geral, Garantia de Capital de Terceiros. A pesquisa por meio de coleta de dados e 
bibliografia, utiliza-se das demonstrações contábeis dos últimos três anos (2015 a 
2017) publicadas em sites especializados no assunto. Conclui-se pela constatação 
de importantes resultados como alerta aos gestores e administradores que garanta 
uma melhor solvibilidade na empresa. 
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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO PARA MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL (MEI)
TAIANE FERRAZ FERNANDES
LUCAS COUTINHO

 O presente trabalho tem como objetivo analisar a aplicação do Planejamento 
Tributário no setor de serviços sob a perspectiva do Microempreendedor Individual. 
No intuito de obter o menor ônus tributário, este planejamento deve ser elaborado 
pelos empresários juntamente com os profissionais da área contábil, a partir de cada 
realidade econômica e contexto no qual a empresa se encontra, pois a escolha errô-
nea do regime tributário pode prejudicar o desempenho das atividades e ocasionar 
uma redução no resultado financeiro. Por meio da metodologia descritiva, bibliográ-
fica e de estudo de caso, a pesquisa realizou a simulação dos encargos tributários 
aplicáveis na condição de autônomo diante da possibilidade de formalização e re-
dução da carga tributária por meio do MEI. Os resultados indicam que a adesão ao 
sistema MEI possibilita uma redução dos tributos, mediante o desempenho do plane-
jamento tributário e gestão financeira. 

GESTÃO EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
E MATRIZ DE SWOT
ISABELA DE SOUZA GOMES
JUNIOR MATOS DA SILVA
SILVANA FESTA

 Planejamento estratégico é um conceito comum no âmbito da administra-
ção, que significa o ato de pensar e realizar planos de métodos estratégicos. Análise 
SWOT é um importante instrumento utilizado para o planejamento estratégico. O 
tema escolhido como o proposito a ser trabalhado futuramente, aos interesses em 
funcionamento das organizações, com a visão de toda a gestão de uma organização 
e o ponto de partida ate o ponto de chegada de uma organização. A gestão, o pla-
nejamento e o estudo da analise principalmente o grande foco mostra-se os pontos 
fortes e de risco que pode ser prevenido da empresa ou organização. A Pesquisa é 
básica, os métodos de pesquisa descritivos qualitativos e quantitativos por meio de 
técnicas de coleta de dados são: bibliográfica, documental e via internet. Os resul-
tados a identificar elementos chave para a gestão da empresa, o que implica esta-
belecer prioridades de atuação e alinhar opções estratégicas: Riscos X Problemas a 
solucionar.
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CONTABILIDADE: UM ESTUDO SOB A PERSPECTIVA DO 
PROFISSIONAL CONTÁBIL NO AMBIENTE EMPRESARIAL
NATHÁLIA LEMES DUTRA ALONSO
LUCAS COUTINHO

 Devido às demandas da economia, o ambiente empresarial se tornou mais 
competitivo, no instante em que a contabilidade, no âmbito da gestão dos negócios, 
passou a ser um diferencial para que a empresa se destacasse perante as outras. 
Considerando que a contabilidade é fundamental para a tomada de decisões estraté-
gicas e financeiras, a presente pesquisa tem como objetivo elaborar um estudo des-
tinado a verificar de que maneira o profissional contábil pode auxiliar as empresas 
e gestores em relação ao planejamento financeiro no âmbito da tomada de decisões. 
Por meio da metodologia de estudo de caso, esperar-se contribuir a partir da rele-
vância do profissional contábil como um agente para a obtenção de resultados, além 
de solucionar os problemas financeiros e planejar uma gestão eficaz. 

ESTUDO DE CASO: AMBEV, UMA ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE 
E COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO
ANA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS
BRUNO LEMOS GREGUI
WILLIAM MORO GARCIA
LUIS FERNANDO MANFRIM

 Diante da instabilidade política e econômica enfrentada pelo Brasil nos anos 
de 2013 a 2017, propôs-se nesta pesquisa, um estudo de caso para analisar os im-
pactos desta instabilidade na empresa Ambev, por meio de dados extraídos de seus 
Demonstrativos Contábeis, a fim de auxiliar os gestores nas tomadas de decisões. 
Selecionou-se o índice de Liquidez Corrente, que demonstrou em seus resultados 
uma acentuada queda com uma leve reação no último período (2017). Também ana-
lisado a Composição do Endividamento que demonstrou alto nível de investimento 
de terceiros no curto prazo e também reação no último período. Assim, conclui-se 
que é possível identificar que a empresa possui risco de insolvência no curto prazo e 
sua qualidade do endividamento encontra-se em estado de atenção de 2013 a 2016. 
Todavia, a partir do ano de 2017, há indício de reação e recuperação de sua Liquidez 
Corrente com substancial melhoria na Composição do Endividamento. 



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 208

DVA COMO FERRAMENTA DE ANÁLISE E DISTRIBUIÇÃO DE 
RIQUEZA NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL
JOSE RAFAEL BRAGANTE
LUCAS COUTINHO

 O presente artigo tem por objetivo definir a aplicabilidade da DVA no âmbi-
to da elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis, de modo a apresen-
tar os princípios teóricos que fundamentam sua estrutura e estabelecer o aspecto 
da Responsabilidade Social Corporativa sobre a criação de valor organizacional. De 
acordo com os preceitos que fundamentam a relevância dos stakeholders, mesmo a 
visão de que o único objetivo de gerar valor para seus acionistas tenha sido defen-
dido durante muito tempo, a atividade empresarial impacta direta e indiretamente 
no ambiente em que ela se encontra, devendo, portando, incluir os interesses e as-
pirações de seu público dentro do processo de tomada de decisão. O estudo busca 
promover a partir da inserção dos colaboradores sobre o desempenho operacional, 
contribuindo para uma verificação e análise mais precisa acerca da criação de rique-
za a partir da divulgação de informações sobre a RSC. 

CONTROLLER: UM ESTUDO DE MERCADO EM SOLUÇÕES DE 
CONTROLADORIA E SEU USO NA GESTÃO DOS PEQUENOS 
NEGÓCIOS
RAYSSA GONÇALVES COLOMBO
FRANCIS HENRIQUE DA SILVA
BRUNO VICENTINI EVANGELISTA
LUIS FERNANDO MANFRIM

 A controladoria consiste na gestão administrativa da empresa, tendo como 
intuito analisar e gerir os negócios utilizando-se os dados contábeis para análise crí-
tica na apuração de resultados. Objetivando garantir uma maior organização, dire-
cionamento e controle, bem como maximização de objetivos e metas, esta pesquisa 
propõe-se a modelar um software para gerar todos as informações necessários para 
a atividade de controladoria. A metodologia adotada na modelagem do software via 
mobile busca atender as necessidades das empresas pesquisadas, de modo a plicar 
avançadas análises econômicas e financeiras, possibilitando a aplicação das ciências 
contábeis no dia a dia dos gestores. Utilizando-se a metodologia de pesquisa apli-
cada, os resultados demonstram que as empresas entrevistadas necessitam de um 
sistema sólido e eficaz para a gestão de controladoria. Conclui-se também, que há 
grande variação do entendimento sobre o conceito de Controladoria. 
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COBRANÇA DE ICMS EM BENS DIGITAIS
MARIANA CRISTINA LUCAS
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

 O ordenamento jurídico tributário brasileiro, além de outros, contempla 
o ICMS, imposto de competência estadual que incide sobre a circulação de bens e 
serviços, e o ISS, instituído pelo município, que incide sobre os serviços de qual-
quer natureza. Em decorrência do fato gerador discriminado desses tributos, existe 
um conflito de competência e fato gerador quanto aos bens digitais, visto que duas 
esferas de governo têm interesse em tributar essa mesma atividade. Desta forma, 
este trabalho, pautado num primeiro momento em levantamento bibliográfico, bus-
ca demonstrar os conflitos e apontar possíveis soluções quanto às discriminações 
tributárias relacionadas aos serviços e bens digitais.

A IMPORTÂNCIA DOS INDICADORES FINANCEIROS PARA A 
TOMADA DE DECISÃO NAS ORGANIZAÇÕES
NATÁLIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA
LUIS FERNANDO MANFRIM

 Para que a tomada de decisão seja precisa nas organizações se faz necessá-
rio otimizar as informações geradas pela contabilidade. A análise dos indicadores 
financeiros possibilita uma maior precisão para a elaboração do planejamento es-
tratégico, demonstrando como está a situação financeira naquele momento e quais 
as tendências futuras caso continue com as mesmas estratégias utilizadas. Nesta 
pesquisa, serão abordados os índices de liquidez que são utilizados para mensurar 
a capacidade de pagamento de uma organização, os índices de rentabilidade que 
têm como objetivo medir o retorno do capital investido e os índices de estrutura de 
capital que demonstram a participação do capital de terceiros em comparação com 
o capital próprio empregado. Objetiva-se analisar conjuntamente estes indicadores, 
pois, hipoteticamente se analisado isoladamente, podem não ter grande significado, 
mas em conjunto são de suma importância para a gestão de uma organização.
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EVIDENCIAÇÃO DE ATIVOS E PASSVOS FISCAIS DIFERIDOS SETOR 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL
CRISLAINE DA SILVA SERRANO
RODRIGO DOS SANTOS
LUCAS COUTINHO

 A relação entre os procedimentos contábeis e o aspecto tributário carac-
teriza-se pela complexidade e entendimento amplo por parte dos profissionais en-
volvidos na administração das empresas, dada a influência que a apuração e reco-
nhecimento dos tributos exercem nas Demonstrações Contábeis. Neste sentido, o 
estudo tem como objetivo avaliar o nível de evidenciação dos tributos diferidos das 
empresas atuantes no setor de construção civil da BM&FBovespa no ano de 2017. 
Em relação aos procedimentos metodológicos, o trabalho caracteriza-se como des-
critivo, exploratório e de natureza qualitativa. Os resultados indicam que as em-
presas analisadas evidenciam parcialmente ou não evidenciaram as informações 
requeridas pelo Pronunciamento Técnico CPC 32. Dessa forma, a pesquisa busca 
contribuir no sentido de avaliar o efeito da divulgação tributária e sua relevância 
econômico-financeira de tomada de decisões nas Demonstrações Contábeis. 

AVALIAÇÃO DE EMPRESA (VALUATION) POR FLUXO DE CAIXA 
DESCONTADO E MÚLTIPLOS DE EBITDA: UM ESTUDO DE CASO NA 
EMPRESA LOJAS RENNER SA
EVERTON SILVA DOS ANJOS
LUIS FERNANDO MANFRIM

 A análise do fluxo de caixa descontado e o valor do Ebtida são as principais 
metodologias utilizadas pelos bancos e investidores, para dar valor econômico, ana-
lises de investimento ou fusões de empresas. O objetivo da pesquisa será analisar 
as diferenças entre as metodologias de valoração de empresas e suas vantagens no 
mercado investidor. A pesquisa se dá por meio de estudo de caso e pesquisa bi-
bliográfica, utilizando-se das demonstrações contábeis dos últimos seis anos, como 
base para uma projeção de dez anos. Com este procedimento, objetiva-se ter uma 
previsão da situação financeira da empresa, informação de extrema importância 
para os gestores e futuros investidores. 
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PROJEÇÕES CONTÁBEIS E A ANÁLISE DE INSOLVÊNCIA: ESTUDO DE 
CASO NA EMPRESA AMERICANAS
EVERTON SILVA DOS ANJOS
WILLIAM MORO GARCIA
LUIS FERNANDO MANFRIM

 A análise dos demonstrativos contábeis por meio de indicadores possibilita 
a identificação da situação financeira da empresa, em conjunto com a sistemática 
de projeções é possível obter uma previsão de desempenho, informação de extre-
ma importância para a gestão. O objetivo da pesquisa será identificar nas análises 
contábeis por meio de um estudo analítico, uma possível Insolvência pela aplicação 
do Termômetro de Kanitz. A pesquisa é descritiva, por meio da coleta de dados de 
estudo de caso com base em fundamentos de bibliográfica específica. Utiliza-se o 
método de Kanitz e projeções das demonstrações contábeis pela análise de tendên-
cia com base nas informações decorridas dos últimos seis anos. Observa-se pontos 
relevantes tratados pelos gestores da empresa para garantir a melhor solvência da 
empresa Americanas SA. 

ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE TRIBUTAÇÃO DA EFFECTIVE TAX RATE 
NAS EMPRESAS DA BM&FBOVESPA
ANGELICA CRISTINA RAMOS NANIS
VIVIANE SOUZA SILVA OLIVEIRA
FERNANDA FONTANA REIS
LUCAS COUTINHO

 A Taxa Tributária Efetiva é um indicador destinado à avaliação do desempe-
nho fiscal da organização, no qual é determinado o encargo efetivo sobre o resulta-
do. Neste sentido, o estudo busca analisar a real taxa paga pelas empresas referente 
à alíquota tributária de IRPJ e CSLL, utilizando como enfoque setor de construção 
civil da BM&FBovespa. Em relação aos procedimentos metodológicos, a pesquisa 
caracteriza-se como dedutiva, bibliográfica e de natureza qualitativa. Os resultados 
demonstraram divergências significativas entre o valor correspondente ao resulta-
do contábil e o valor relativo à base fiscal para fins de apuração do IRPJ e da CSLL 
devidos no período. Dessa forma, o estudo busca contribuir no âmbito do Planeja-
mento Tributário, baseando-se nas divergências entre critérios contábeis e fiscais 
para que seja possível promover maior transparência e compreensão sobre o real 
contexto tributário da empresa. 
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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: UM ESTUDO SOB A PERSPECTIVA DA 
LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2016 NO SETOR DE SERVIÇOS
VÍTOR AFONSO VIEIRA DA SILVA
LUCAS COUTINHO

 É cediço que o Brasil possui uma das mais altas cargas tributárias no mundo. 
Considerando a relevância e o efeito que os tributos exercem nas atividades empresariais, 
é de suma importância que as entidades utilizem de maneiras legais para diminuírem a 
quantidade de encargos tributários a serem recolhidos em favor do Estado. Em sendo 
assim, o objetivo deste estudo é explorar os regimes de tributação, destacando as recentes 
alterações promovidas pela Lei Complementar nº 155/2016 a partir de discussões acerca 
de qual seria o mais vantajoso para o setor de serviços. Em relação aos procedimentos 
metodológicos, a pesquisa caracteriza-se como descritiva, bibliográfica e de natureza 
qualitativa. O estudo busca contribuir com a relevância do planejamento tributário para 
as empresas, realizado para que a entidade recolha o mínimo de tributos necessários e 
maximize seu resultado econômico-financeiro. 

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO: FERRAMENTA DE GESTÃO NA 
ENTIDADE RELIGIOSA
SABRINA BRANDÃO DE LIMA
BRUNA RANGEL DA SILVA
SILVA FESTA

 As entidades religiosas sem fins lucrativos com o objetivo do cumprimen-
to social aumentaram significativamente no Brasil nos últimos anos, expandindo a 
contabilidade com o Terceiro Setor. Seus recursos são por meio de doações mate-
riais e financeiras de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Algumas destas entidades 
auferem doações governamentais. A pesquisa pretende apresentar um estudo do 
planejamento e controle orçamentário para uma entidade religiosa. Refere-se de 
pesquisa descritiva, qualitativo e quantitativo, por meio de levantamento bibliográ-
fico, documental, internet e estudo de caso. A importância da ferramenta do planeja-
mento e controle orçamentário para a tomada de decisões gerencial financeira com 
eficiência e eficácia na prestação de contas para a comunidade. 
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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: APLICABILIDADE COMO 
INSTRUMENTO FINANCEIRO DE REDUÇÃO DOS CUSTOS 
ORGANIZACIONAIS
LAISLA THAÍS DA SILVA
LUCAS COUTINHO

 O Planejamento Tributário tem como objetivo reduzir o montante dos tri-
butos recolhidos antes da ocorrência do seu fato gerador. Em razão de sua aplicação, 
o profissional contábil é o responsável por elaborar este planejamento, tendo em 
vista o conhecimento necessário que pode auxiliar na tomada de decisão. Sendo 
assim, o artigo se propõe a evidenciar sua importância mediante análise e verifica-
ção do regime mais vantajoso para um estabelecimento do segmento alimentício, a 
partir da comparação e simulações realizadas. Em relação à metodologia, a pesquisa 
se caracteriza como descritiva e como estudo de caso. Os resultados indicam que a 
prática do planejamento tributário permite minimizar o impacto do ônus tributário 
nos resultados econômicos, visto que a ausência de planejamento adequado resulta 
em custos indevidos e torna a empresa menos competitiva frente ao mercado cada 
vez mais concorrido. 

APLICATIVO DE REGISTRO CONTÁBIL COM LEITURAS DE QR 
CODES: NOVO INSTRUMENTO DE TRANSPARÊNCIA PARA A 
COMUNICAÇÃO DAS ENTIDADES RELIGIOSAS
THAMYRIS NOVAES CUSTÓDIO
MARLENE DE FATIMA CAMPOS SOUZA

 O terceiro setor é representado pelas entidades sem fins lucrativos. No Bra-
sil exercem papel fundamental, busca 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 fins de Pres-
tação de Contas nas entidades religiosas. A Pesquisa é básica e aplicada, o Método 
e as Técnicas utilizadas são: bibliográfica, laboratorial, experimental por meio do 
estudo de caso na Paróquia Santa Antonieta e Santa Edwiges. A pesquisa poderá tra-
zer importantes contribuições para o desenvolvimento do tecnicismo em Ciências 
Contábeis, e da área específica do controle interno do terceiro setor nas entidades 
religiosas e com substituição dos lançamentos manuais por meio de aplicativo que 
contém o QR CODE.
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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E SUA APLICAÇÃO PARA AS 
ORGANIZAÇÕES
KARINE AGUIAR GONÇALVES
LUCAS COUTINHO

 A abordagem do Planejamento Tributário sob a visão dos empresários tem 
sido pautada como algo complexo, no sentido de que estes não eram capazes de 
interpretar corretamente ou escolher ao regime tributário mais apropriado à sua 
realidade econômica. Diante disto, o estudo se torna relevante em razão incentivar 
o empresário e seu contador a avaliarem a melhor forma de apuração. De modo 
a buscar uma resposta conclusiva ao problema apresentado, a pesquisa tem como 
proposta avaliar o nível de conhecimento e domínio jurídico-contábil dos profissio-
nais tributários, permitindo realizar um planejamento tributário necessário à ma-
ximização dos lucros e desenvolvimento de suas atividades através da investigação 
bibliográfica de maneira quantitativa. Espera-se contribuir com o estudo do Plane-
jamento Tributário, no sentido de auxiliar as empresas na tomada de decisão. 

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL DA AMBEV DE 2014 A 2017
KARINE AGUIAR GONÇALVES
ANA CAROLINA ROMÃO NETO
ROBERTA MOREIRA
LUIS FERNANDO MANFRIM

 O presente projeto possui como objetivo fazer uma avaliação econômica e 
financeira dando suporte às decisões dos administradores e acionistas no que tange 
a Análise de Liquidez Corrente e Necessidade de Capital de Giro da empresa AMBEV 
S.A. A metodologia de pesquisa adotada foi a de análise por indicadores econômicos, 
financeiros e operacionais. Suas premissas estão limitadas aos valores em moeda 
nacional (R$) divulgado em suas demonstrações contábeis dos anos de 2013 a 2017. 
Diante dos resultados obtidos, concluímos que a empresa apesar de ser uma das 
maiores do mundo, apresenta sintomas desfavoráveis, principalmente no que diz 
respeito ao nível de endividamento no qual se encontra. Nota-se que ano a ano, uti-
liza-se cada vez mais recursos financeiros de terceiros, e sua capacidade de honrar 
com seus compromissos está em queda, sendo que nos últimos 04 anos analisados, 
o quociente de liquidez apresentou-se abaixo de 1. 
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MUDANÇAS NAS ALÍQUOTAS DO SIMPLES NACIONAL EM 2018 E OS 
IMPACTOS NA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
KARINE AGUIAR GONÇALVES
ANA CAROLINA ROMÃO NETO
ROBERTA MOREIRA
ROGERIO CANACIRO

 No intuito de simplificar os impostos, o Simples Nacional entrou em vigor 
em 07/2007, gerando o recolhimento simplificado de 08 impostos em uma única 
guia chamada DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Com a inten-
ção de respaldar as ME e EPP, ocorreram mudanças a partir de 01/2018, conforme 
a Lei Complementar 155/2016. Com objetivo de averiguar uma empresa do ramo 
de Comércio com atividade de panificação, para evidenciar os impactos causados 
pelas modificações nas alíquotas, este estudo tem como base de classificação meto-
dológica descritiva, por meio de coleta de dados de um estudo de caso e caracteri-
za-se como pesquisa bibliográfica, documental, de forma qualitativa e quantitativa. 
A pesquisa evidenciará a percepção dos empresários e os impactos significativos 
econômicos e financeiros para as empresas de pequeno porte. 

O FUTURO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO BRASIL
MARCOS APARECIDO DE CAMPOS
SILVANA FESTA

 No Brasil um país com crescente número de empresas, e com diversos tipos 
de tributos, o Estado prevê a necessidade da criação da Responsabilidade Tributária, 
garantindo a Substituição Tributária por meio de Lei, pela Constituição Federal e lei 
5.172/1966. Com o enfoque de relacionar a complexidade da substituição tributária 
das arrecadações tradicionais do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços). A Pesquisa é básica, com o método descritivo, quantitativo e qualitativo 
é as técnicas de coleta de dados são: bibliográfica, documental, via internet e cases 
de empresas que atuam com a substituição tributária. Evidenciou-se a necessidade 
de fiscalização para garantir o controle sobre as operações, a substituição tributária 
garante com maior eficiência o recolhimento do ICMS. 
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A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO ICMS NO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCOS APARECIDO DE CAMPOS
SILVANA FESTA

 Dos Tributos existentes no Brasil, o Imposto do ICMS (Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços) é um dos mais complexos, conseguintemente cada Es-
tado tem seu regimento para regulá-lo. Na Constituição Federal e dissertada no Códi-
go Tributário Nacional prevê a Responsabilidade Tributária, e em um dos seus artigos 
contém a Substituição Tributária, que impostas a determinadas empresas, substitui 
toda a cadeia de consumo. O Estado de São Paulo uma das maiores economias do país, 
a movimentação de mercadorias e serviços é em grande escala, a adoção da substitui-
ção tributária faz-se necessário e o objetivo é facilitar na arrecadação do ICMS pelo 
Estado. A metodologia é de caráter exploratório e de juízo em dotação as leis que lhe 
apoiam. O estudo é valoroso ao abordar a dificuldade em entendimento de um dos 
principais impostos, e a necessidade, prevista em lei, que o estado se apresenta ao 
adotar a substituição tributária para descomplicar a arrecadação do ICMS.

O IMPACTO DOS TRIBUTOS DIANTE DOS INDICADORES 
FINANCEIROS DE UMA ORGANIZAÇÃO – CASE AMBEV
MARCOS APARECIDO DE CAMPOS
LUIS FERNANDO MANFRIM

 A Lei Complementar 87, de 1996 que autoriza a substituição tributária, por 
meio das leis do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço) de cada 
Estado e Distrito Federal determina algumas empresas a realizá-las, tornando-as 
responsáveis tributárias, recolhendo o tributo do ICMS que seria recolhido por meio 
da cadeia de consumo. Desta forma a empresa recolherá, além do ICMS próprio, o 
IMCS de Substituição Tributária. Utilizando dois indicadores financeiros Margem 
Operacional (MO) e Margem Geral (MG), é possível analisar o recolhimento de tribu-
tos, possibilitando o estudo à identificar impactos gerado na empresa, tanto positivo 
quanto negativo, neste case, a empresa Ambev. A metodologia é de caráter explora-
tório e dedutivo, aplicado nos valores financeiros apresentado pela empresa Ambev. 
Considerando-se a importância da pesquisa, constata-se que há urgente necessida-
de de reanalise do assunto pela área tributária da empresa. 
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A IMPORTÂNCIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO TERCEIRO 
SETOR PARA FOMENTO DAS INVESTIDAS
JAQUELINE ALESSANDRA DOS SANTOS RAMIRES
LAISLA THAÍS DA SILVA
SILVANA FESTA

 As organizações privadas do terceiro setor identificadas como entidades sem 
fins lucrativos com o objetivo principal nas ações sociais, referem-se a instituições que 
não almejam o lucro, porém seus resultados devem ser superavitários. Sua fonte de 
recursos provém de doações realizadas por instituições privadas e ou governamentais 
necessárias para sua sobrevivência. O objetivo da pesquisa demonstrar a importân-
cia das demonstrações contábeis no terceiro setor a fim de fomentar as investidas, 
utilizando como método de pesquisa o descritivo e técnicas de coleta de dados biblio-
gráficas, documentais e via internet. Para que os investimentos ocorram, as demons-
trações contábeis devem ser expostas de maneira idônea e esclarecedora, atendendo 
às obrigatoriedades das leis e normas das demonstrações contábeis aplicadas ao ter-
ceiro setor. Palavras chaves: Terceiro Setor. Investimento. Demonstrações Contábeis.

OS IMPACTOS DA EFD-ICMS/IPI NOS ESCRITÓRIOS CONTÁBEIS NO 
MUNICÍPIO DE MARÍLIA-SP
ANA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS
TAIANE FERRAZ FERNANDES
ROGÉRIO CANACIRO

 O presente projeto de pesquisa visa avaliar os resultados da adoção da EF-
D-ICMS/IPI em escritórios contábeis, no tocante à escrituração fiscal e o suporte 
aos seus clientes. Considerando a Contabilidade como Ciência Social, esta deve estar 
sempre se adequando às mudanças da sociedade. Em meio a evolução tecnológica a 
escrituração passou a ser realizada em sistemas eletrônicos, que reuniram agilidade 
e otimização de processos e dentre estes destaca-se o Sistema Público de Escritu-
ração Digital, que se refere a uma revolução na relação entre fisco e contribuinte, 
conduzindo a modernização no cumprimento das obrigações, abrangendo em seu 
layout a EFD-ICMS/IPI, dificultando a sonegação por meio de cruzamento de infor-
mações e redução das obrigações acessórias. Sendo assim, através de um estudo de 
caso nos escritórios contábeis da cidade de Marília-SP, buscar-se avaliar os impactos 
destas mudanças na adaptação dos profissionais, para atender às novas demandas 
de informações ao Fisco.
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IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO COMO 
FERRAMENTA DE ELISÃO FISCAL PARA CONTRIBUINTES 
NACIONAIS QUE PROMOVEM PRODUTOS E SERVIÇOS EM NUVEM 
NO BRASIL
VANESSA APARECIDA PEREIRA
VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS
SILVANA FESTA

 Planejamento tributário é o conjunto de sistemas em que o contribuinte orga-
niza e estrutura seu negócio a fim de diminuir seus gastos tributários, atualmente uma 
ferramenta necessária às empresas. Com isso, a elisão fiscal torna-se uma forma vanta-
josa, com o intuito de inibir a realização do fato gerador, diminuir ou evitar incidência 
de tributos sobre determinada operação comercial ou financeira. Empresas que promo-
vem produtos/serviços em nuvem no Brasil têm dificuldades em aplicar a legislação tri-
butária devidas controvérsias, causando-lhes insegurança jurídica e desfavorecendo-as 
no mercado econômico digital. Tem-se o método dedutivo com pesquisa bibliográfica, 
embasando-se em publicações periódicas, artigos científicos, legislação tributária e in-
ternet. Logo, é de grande importância um modelo sistêmico lícito que lhes forneçam 
credibilidade para tomadas de decisões, evitando-se futuros passivos tributários. 

ESTUDO DA INSOLVÊNCIA DE BANCOS COMERCIAIS POR MEIO DAS 
ANÁLISES DOS INDICADORES ECONÔMICOS-FINANCEIROS
ALESSANDRO GUSTAVO YUKIOYOSHITAKE
RANGEL GALO FEBRONIO ALVES
LUIS FERNANDO MANFRIM

 Após recessão econômica iniciada em 2014 provocada principalmente pela 
crise econômica e financeira com a disseminação da corrupção no alto escalão da 
política brasileira, vive-se hoje, o ressurgimento do país em novo cenário. Objetiva-
-se nesta pesquisa a análise das demonstrações financeiras de Bancos Comerciais 
por meio do desenvolvimento de algoritmo para verificação do Grau de Insolvência. 
A pesquisa apresenta-se em estudo de caso quantitativo, realizado por meio dos 
Demonstrativos Contábeis divulgado nas páginas de Governança e Relacionamento 
com Investidor, fundamentadas em bibliografia específica. O propósito foi demons-
trar o grau de insolvência dessas Instituições Financeiras por meio do desenvol-
vimento de Algoritmo especifico. Conclui-se que depois de aplicado este Algorit-
mo, estas instituições apresentam significativo grau de insolvência, e sem esgotar o 
tema, os resultados encontrados, são passivos de maior aprofundamento. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PARA PEQUENAS 
EMPRESAS DO RAMO DE ALIMENTAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO 
APLICADO EM UM RESTAURANTE
JULIANE SANTORSULA DOURADO
JEOVANA DE FÁTIMA SANTORSULA DOURADO
TAINARA NASCIMENTO VILLAS BOAS
SARA BARBOSA GAZZOLA

 Empreender em tempos de crise e conquistar uma fatia do mercado têm 
sido os desafios dos pequenos e médios empresários brasileiros. Para gerir o fluxo 
de informações nas organizações não só as de grande e médio porte, mas também 
as pequenas, os sistemas de informações são essenciais para facilitar os processos, 
além de garantir agilidade e confiabilidade das informações. Diante do exposto, o 
objetivo do presente projeto é desenvolver um software de gestão de informações 
com foco em atender as necessidades de uma pequena empresa do ramo de ali-
mentação, sendo um restaurante familiar localizado na cidade de Marília-SP. A em-
presa atua no mercado há dois anos, e de acordo com os proprietários, as maiores 
dificuldades são efetuar os controles dos negócios que atualmente é feito de forma 
manual, e que dificulta controlar as gestões do fluxo de caixa e dos estoques. O sis-
tema de gestão a ser desenvolvido contempla as rotinas de controles de estoque e 
emissão de documentos.

MARCOS DE DESENVOLVIMENTO DA CONTABILIDADE AO LONGO 
DA HISTÓRIA NO BRASIL
EVANDRO HORIUTI SAKUMA
SOLANGE

 É conhecido, que contabilidade para se chegar ao que se conhece atualmente, passou 
por várias mudanças ao decorrer do tempo, sendo conectado diretamente com a história da 
humanidade. Os primeiros registros são do período do paleolítico superior, através de figuras, 
riscos ou de sulcos gravadas em rochas, ossos de animais etc. Sendo assim, o objetivo deste 
estudo é apresentar a evolução histórica da contabilidade desde os primórdios até a globalização, 
de modo a compreender a sua ligação com os marcos econômicos, culturais e políticos do 
Brasil. A metodologia se dará por meio de levantamento literário e documental em acervo 
impresso e online. O estudo está em fase inicial de desenvolvimento sem ainda apresentar 
resultados significativos, porém, a literatura indica os percalços, avanços, movimentos e 
normas que trazem importantes informações à valorização da profissão contábil no país. 
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GOVERNANÇA CORPORATIVA E EMPRESA FAMILIAR: ESTUDO DE 
CASO EM EMPRESA METALÚRGICA
LUCAS HENRIQUE DA SILVA ROBERTO
FILIPE AUGUSTO COELHO DA SILVA
SILVANA FESTA

 A estrutura da governança corporativa para o crescimento da empresa e a 
efetivação de boas práticas de governança corporativa proporciona a gestão profis-
sionalizada e transparente, apresentando caminhos e incentivando a adoção das me-
lhores práticas de governança. O objetivo da pesquisa é analisar como a governança 
corporativa familiar auxilia no aprimoramento da gestão organizacional. A pesquisa 
realizada com base em referencial teórico, por meio de métodos descritivo e explora-
tório, utilizando-se de dados primários, em estudo de casos realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Os principais resultados evidenciaram 
a competência na gestão organizacional de adoção de boas práticas da governança e 
controlar de modo efetivo o seu patrimônio, adotando-se nos conselhos e delegando 
as responsabilidades aos colaboradores, com o efetivo controle da empresarial. 

A INFLUÊNCIA DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NO SETOR 
AGRÍCOLA
ANA JÚLIA TETÍLIA PERUZZO
ANDERSON MARTARELI ARTHUR
BÁRBARA DA COSTA OLIVEIRA
SILVANA FESTA

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), o Pro-
duto Interno Bruto (PIB), apresentou um avanço de 1%. Nesse contexto, a atividade 
rural obteve alta de 13%. Todavia o ramo apresenta oscilações em suas receitas e 
despesas, sobretudo pela dependência de fatores externos, tais como climáticos. A 
pesquisa visa explanar a tributação mais eficaz de acordo com a necessidade do in-
vestidor rural, sendo pessoa física ou jurídica. A metodologia utilizada é descritiva e 
as técnicas para coleta de dados são: legislação vigente, bibliográficas, internet e por 
estudo de caso com produtor rural pessoa física da cidade de Marília-SP. Mediante a 
especificidade da apuração do imposto de renda sobre a atividade rural e sua signi-
ficativa influência na obtenção do lucro, tornou-se necessário o respaldo ao gestor 
por meio do planejamento tributário, com a finalidade de auxiliá-lo na diminuição 
de custos e posteriores tomadas de decisões.



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 221

A IMPORTÂNCIA DO FATOR “R” PARA MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS DE SERVIÇOS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL
PALOMA CAROLINE SOBRAL
HIAGO LUIS MAGNO MONTEIRO
ROGERIO CANACIRO

 O Simples Nacional é um regime tributário específico para micro e peque-
nas empresas, o qual é estabelecido na Lei Geral da Microempresa (LC 123/2006). O 
fator R é um índice determinante para cálculo do benefício que poderá ser utilizado 
por micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional, enquadradas no 
Anexo V ou III, com a folha de pagamento dos últimos 12 meses igual ou superior a 
28% da Receita bruta do período. O objetivo é incentivar o aumento da contribuição 
previdenciária para os sócios e empresários de micro e pequenas empresas optantes 
pelo simples nacional, auxiliar no controle gerencial, e economizar financeiramente. 
O projeto está embasado em pesquisas exploratórias, qualitativas e quantitativas, 
embasadas em publicações contemporâneas, artigos científicos, livros e legislação 
tributária, aderindo ao método revisão de literatura. Evidencia-se que o Fator R é 
uma ferramenta eficiente e eficaz para o meio contábil. 

COOPERATIVA DE CRÉDITO UMA FILOSOFIA INOVADORA DE 
MERCADO
DANIELLY FRANCINE FERREIRA DOS SANTOS
SILVANA FESTA

 Cooperativas de crédito são instituições financeiras sem fins lucrativos, 
constituídas por pessoas voluntariamente com objetivos de oferecer as pessoas fí-
sicas e jurídicas produtos e serviços bancários, autorizada e fiscalizada pelo Banco 
Central do Brasil. Proporcionando taxas e tarifas inferiores as mercado financeiro, 
objetivando economias consideráveis para todos os envolvidos no sistema. O ob-
jetivo da pesquisa é identificar a importância da cooperativa de crédito com uma 
filosofia inovadora que demanda o cooperativismo sustentável sistema financeiro. 
A metodologia foi estrutura na pesquisa descritiva bibliográfica, com a coleta de 
dados bibliográfica, legislações e internet. Conclui-se que o sistema de cooperativis-
mo de crédito é desenvolvido para atender com qualidade seus associados, visando 
eficácia e eficiência no mercado de instituições financeiras. 
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OPORTUNIDADE NO COMÉRCIO EXTERIOR PARA EMPRESAS DE 
PEQUENO E MÉDIO PORTE
CRISLAINE FERREIRA DA SILVA
DAIANE DOS ANJOS PEREIRA IZARIAS
SILVANA FESTA

 No Brasil, temas relacionados a comércio exterior alcança-se visibilidade, 
empresas manifestam-se o interesse, visando obter vantagens com a importação e 
exportação de mercadorias, para consumo próprio ou comercialização, com a situa-
ção econômica do país. Ao investigar informações relacionadas aos procedimentos 
necessários para importar e exportar, deparam-se com uma série de exigências le-
gais. O objetivo do estudo é enfatizar as possibilidades existentes no mercado inter-
nacional para empresas de pequeno e médio porte, com a complexibilidade legais, 
renunciam-se de seus interesses em obter vantagens neste mercado. O método utili-
zado para a pesquisa por meio de coleta de dados: Legislações vigentes, referenciais 
bibliográficos e internet. Evidencia-se que as entidades observam a potencialidade 
do comércio exterior e intimidam-se com às barreiras impostas pela legislação. 

ISS SOBRE OS SERVIÇOS DE STREAMING: UMA ANÁLISE SOBRE A 
CONSTITUCIONALIDADE JURÍDICA E TRIBUTÁRIA
ANA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS
LUCAS COUTINHO

 O presente artigo tem como objetivo analisar a incidência tributária 
do ISS sobre os serviços de streaming, de modo a buscar respostas quanto à 
constitucionalidade de sua cobrança e hipótese de incidência. Devido às mudanças 
na legislação, a qual passou a incluir em 2017 os serviços de streaming no âmbito 
de incidência do ISS, surgiram questões sobre a possibilidade de interpretações 
errôneas da lei quanto à cobrança, principalmente em razão da própria legislação do 
ISS definir a exigência a partir da contra prestação ou dever de alguém em prestar 
o serviço a outrem. De acordo com a doutrina tributária, o estudo fundamenta-
se no entendimento de que a cobrança sobre os serviços de streaming é passível 
de inconstitucionalidade, fator este que demanda uma reflexão crítica de modo a 
assegurar sua legitimidade e promover maior embasamento jurídico-tributário 
para as empresas que estão sujeitas a esta forma de cobrança e tributação. 
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MÉTODOS DE VALUATION: FLUXO DE CAIXA DESCONTADO E 
MULTIPLOS DE MERCADO APLICADOS NA EMPRESA AMBEV
WILLIAM MORO GARCIA
LUÍS FERNANDO MANFRIM

 A Valuation consiste em técnicas para encontrar o valor justo de uma em-
presa mediante seus aspectos econômicos e financeiros. Entre os diversos méto-
dos existentes, o de Fluxo de Caixa Descontado e o de Múltiplos de Mercado que 
se destacam pela singularidade de suas sistemáticas. O primeiro utiliza-se do valor 
presente das projeções contábeis e os resultados futuros esperados adicionados ao 
valor da perpetuidade do negócio. O segundo utiliza-se de índices criados para valor 
das ações baseado em variáveis econômicas da empresa, relacionando-a com outras 
do mercado. Objetivando ressaltar as diferenças das duas metodologias, por meio 
de pesquisa quantitativa, aplicaram-se ambos os métodos na empresa Ambev. Os re-
sultados do trabalho demostram o quão pode variar os valores de cada metodologia 
e como isso afeta o real valor das empresas. 

RECONHECIMENTO DE PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES 
SOB A PERSPECTIVA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 
CORPORATIVA: O CASO DA SAMARCO
PAULA AMORIM DOS SANTOS
LUCAS COUTINHO

 A utilização de recursos naturais tem ocasionado um aumento no nível de 
evidenciação das informações socioambientais. No âmbito da Responsabilidade 
Social Corporativa, a divulgação deste tipo de disclosure reflete a preocupação em 
serem percebidas como entidades legítimas e responsáveis perante a sociedade e 
o ambiente social no qual desempenham suas atividades. Neste sentido, o objetivo 
deste trabalho é fornecer aos seus usuários, informações sobre os eventos ambien-
tais que causam modificações na situação patrimonial, como identificação, mensu-
ração e evidenciação a partir do estudo de caso da empresa Samarco. Não obstante, 
ainda que a divulgação socioambiental seja de caráter voluntário, sua evidenciação 
permite que os stakeholders possam avaliar os efeitos relacionados ao comporta-
mento da empresa no meio ambiente e embasarem suas decisões em informações 
relevantes e fidedignas. 
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UM OLHAR SOBRE A DEPRESSÃO
RAFAELADE SIQUEIRA ALENCAR
LEONARDO MIRANDA COELHO
GUILHERME COSTA
JOSE SALUSTIANO DOS SANTOS
GIOVANNA BETINE

 Este projeto consiste em disponibilizar em forma de livro digital fotográfico 
imagens que retratam o distúrbio depressivo, de modo que seja coerente às pessoas 
que têm depressão se sentirem representadas com as fotos. Percebemos a falta de 
um material sobre esse assunto no mercado, pois é considerado um tabu, dificul-
tando a criação desses materiais informativos. Por isso, esta pesquisa representa a 
depressão a partir de cenas claras, simples e objetivas. Consequentemente, expressa 
e auxilia na compreensão e conscientização do distúrbio. Quando se trata de um 
assunto delicado, o livro é uma opção eficaz. Por oferecer um conteúdo ilustrativo, 
este material proporciona conhecimento aliado a imagens atrativas.

DESENVOLVIMENTO DE LIVRO INFANTIL ILUSTRADO SOBRE 
EDUCAÇÃO FINANCEIRA
LAIANE CRISTINA LOURENCINE
YARA NEGRÃO PEDRO
JOSE SALUSTIANO DOS SANTOS
MARIA APARECIDA BRANDAO BONADIO KEPPLER

 O hábito da leitura necessita ser desenvolvido durante a infância, porém as 
novas tecnologias dificultam esse hábito. A literatura pode entrar na vida das crian-
ças com incentivo dos pais e professores. Livros infantis podem abordar assuntos 
diversos como a educação financeira, que é um tema pouco abordado nas escolas e 
nas famílias. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é desenvolver um livro infantil 
ilustrado abordando educação financeira para crianças de idade entre 8 e 9 anos, de 
maneira interativa e com linguagem simplificada. O título do livro é “Os desejos de 

DESIGN
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Mariana”, o qual busca motivar as crianças a economizarem, se espelhando na per-
sonagem principal. A coleta de dados foi feita por meio de pesquisas bibliográficas 
e de uma pesquisa online com 80 pessoas a respeito do conhecimento sobre o tema. 
O livro contribuirá para que, junto como ensino nas escolas e nas famílias, o conhe-
cimento a respeito do assunto ajude crianças a serem consumidores conscientes.

DESENVOLVIMENTO DE UMA HQ AMBIENTADA EM UM FUTURO 
DISTÓPICO

MATHEUS DA SILVA GONÇALVES
JOSE SALUSTIANO DOS SANTOS
MARIA APARECIDA BONADIO BRANDÃO KEPPLER

 É fato que o ramo literário no Brasil é mal explorado, principalmente no campo 
das histórias em quadrinhos, tanto na questão de produção, quanto no interesse que a 
sociedade dá ao tema. Devido a esses fatores, foi identificada a oportunidade de produção 
de uma revista de história em quadrinhos com foco no mercado regional, ambientada em 
um futuro distópico. Para isso foram realizadas pesquisas com base em três palavras-
chave, sendo elas: Histórias em quadrinhos, que é onde o trabalho se desenvolve; Design 
gráfico, como o método de estudo e aplicação das técnicas para a produção da HQ; e 
pôr fim, a Distopia, que atua como base filosófica da história além de ambienta-la, atua 
também como símbolo de advertência, pois assim como no enredo de uma distopia 
alarmista o foco deste trabalho é advertir as pessoas para que histórias em quadrinhos 
não caiam no esquecimento. A revista pretende também ser uma representante do estilo 
na região e como inspiração para novas obras.

O USO DA ARTE COMO INSTRUMENTO TERAPÊUTICO
CAROLINA BALBINO PEREIRA
MARIA APARECIDA BRANDAO BONADIO KEPPLER

 Este projeto tem por objetivo analisar a arte como instrumento terapêutico 
do homem mediante a crescente busca por alternativas para o modo de vida gerado 
pelas constantes mudanças da pós-modernidade. Tais mudanças levam para dentro das 
clínicas terapêuticas questões como a instabilidade emocional, a ansiedade, a angústia, 
causados por fatores como o desemprego, o excesso de pressão, as cobranças do dia 
a dia, entre outros. Esta análise é feita por meio de pesquisa bibliográfica acerca da 
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arteterapia e seus benefícios juntamente a uma abordagem junguiana. Sendo assim, 
a importância deste trabalho se dá pela apresentação de atividades artísticas e seus 
efeitos terapêuticos, visando a melhoria da qualidade das relações humanas e do fator 
emocional do indivíduo, ajudando-o a adquirir mais consciência sobre aspectos obscu-
ros e facilitando o desenvolvimento pessoal.

DESENVOLVIMENTO DE UM LIVRO INFANTIL ILUSTRADO 
E EM BRAILLE
ANNA BEATRIZ DE FREITAS BRUNETTI
JOSÉ SALUSTIANO DOS SANTOS

 O livro de literatura infantil promove a emancipação e auxilia a formação 
dos aspectos linguísticos e cognitivos do indivíduo. Quando se discute a literatu-
ra infantil para crianças com deficiência visual, existem obstáculos que atrapalham 
essa formação como os problemas no processo de desenvolvimento do material e 
ausência de acessibilidade educacional; exemplo disso, as ilustrações que não são 
fiéis comparadas com o material produzido para a criança vidente. Visto isso, o pro-
jeto objetiva desenvolver, a partir de conhecimentos específicos de design, um livro 
infantil ilustrado e em Braille que promova a prática de leitura de forma que o con-
teúdo obtenha equidade em relação à acessibilidade de informações, assim permi-
tindo com que a criança usufrui de todo material do livro e que este seja um caminho 
para promoção da inclusão. Para o desenvolvimento do projeto foi utilizado como 
base teórica livros, artigos acadêmicos, temáticos e pesquisas em portais institucio-
nais disponíveis na web.

DESENVOLVIMENTO DE UM CURTA-METRAGEM 
COM TEMÁTICA LGBT
JANAINE LARIANE FERREIRA DA MATA SANTOS
JOSÉ SALUSTIANO DOS SANTOS

 Atualmente o design se tornou um importante aliado no desenvolvimen-
to de projetos visuais interdisciplinares de caráter social. O audiovisual se tornou 
frequente dentro desse segmento e se fez presente como veículo de divulgação das 
temáticas apresentada por esses projetos. Entretanto, com base nessa premissa este 
projeto visa desenvolver um curta-metragem abordando a temática LGBT, contri-
buindo com a divulgação de informações sobre o assunto e utilizando como prin-
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cipal plataforma para sua veiculação, o YouTube. No processo metodológico foram 
utilizados elementos gráficos ligados ao design relacionados com técnicas cinema-
tográficas, como planos de câmera, efeitos de transição, roteiro, entre outros. Como 
base teórica foram utilizados livros, artigos e outros materiais visuais sobre lingua-
gem cinematográfica e design gráfico. Além desses materiais também foi realizado 
uma pesquisa temática para complementar o desenvolvimento projetual e contri-
buir com o objetivo do projeto.

DESENVOLVIMENTO DE UM BRASÃO DO CURSO DE DESIGN 
GRÁFICO DO UNIVEM
MILENA GALES TASCA
ELOÍSA CORREDORE CINTRA
LUCAS REBEQUE MACHADO
TIAGO HENRIQUE MOREIRA
MARIA APARECIDA BRANDÃO BONADIO KEPPLER

 Um brasão tem a finalidade de representar algo, que, entre outras coisas, 
pode ser uma cidade, uma instituição, um curso. Este projeto surgiu a partir da per-
cepção da inexistência de um símbolo que represente o curso de Design Gráfico do 
UNIVEM, o que se mostrou como um problema a ser resolvido. Sendo assim, o objetivo 
deste trabalho é a elaboração de um brasão que represente o referido curso. Foi rea-
lizada pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de opinião por meio de entrevistas com 
professores e alunos do curso em questão, bem como foi aplicada a metodologia de 
projeto de design gráfico para a elaboração do brasão. Pretende-se com o projeto, que 
o curso ganhe reconhecimento e visibilidade, para que os alunos e futuros alunos te-
nham propriedade em dizer que fazem parte do curso de Design Gráfico do UNIVEM.

DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO PARA INTERMEDIAR 
DESIGNERS E CLIENTES
DANTON PIOVESAN NUNES
LUIS FELIPE ALVES DE SOUZA
JOSE SALUSTIANO DOS SANTOS
MARIA APARECIDA BRANDAO BONADIO KEPPLER

 A relação do designer e seu cliente passa por inúmeras dificuldades, com 
poucas oportunidades de trabalho, falta de segurança financeira, falta de contatos 
profissionais na área onde atua, entre outras. Com base em pesquisa teórica e me-
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todológica foram identificadas as necessidades de designers e clientes. Sendo as-
sim, o objetivo deste trabalho é desenvolver a interface de um aplicativo que faça 
o intermédio entre o profissional designer gráfico e seus clientes. Possibilitando a 
construção de redes de contatos profissionais, a autopromoção e o aperfeiçoamento 
da carreira profissional. Pretende-se com esse aplicativo viabilizar diversas oportu-
nidades e recursos, melhorar vínculos com mais segurança e fidelidade, disponibili-
zar modelos de contratos, apresentar estímulos desafiadores para a prospecção de 
novos clientes e futuramente, criar uma uma mídia social para promover e criar um 
networking dentro da plataforma.

DESENVOLVIMENTO DE UMA GRIFE DE CAMISETA STREETWEAR 
COM O TEMA MARÍLIA
SAMUEL COSTA DE LIMA
JOSE SALUSTIANO DOS SANTOS
MARIA APARECIDA BRANDAO BONADIO KEPPLER

 As grifes de roupas streetwear encontradas no mercado local são repletas 
de ícones da cultura norte-americana, não presentes no dia-a-dia de um consumi-
dor do interior do estado de São Paulo. A partir dessa problemática foi identifica-
da uma oportunidade de valorização da cidade de Marília por meio do streetwear. 
Sendo assim, o objetivo deste trabalho é a criação de uma marca de roupas estilo 
streetwear, bem como o desenvolvimento de quatro estampas para camisetas com 
temas relacionados à cidade de Marília, especificamente, locais frequentados por 
pessoas envolvidas com a cultura de rua. Para a realização do trabalho foram feitas 
pesquisas bibliográficas relacionadas a Design Gráfico; Cultura de Rua; Streetwear 
e Identidade Visual e foi aplicada a metodologia de projetos de design gráfico para 
o desenvolvimento da marca e das estampas. Pretende-se que a marca fidelize o 
público-alvo e que tenha um crescimento regional.
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DESIGN DE INTERFACE: ARKADE, APLICATIVO MÓVEL DE REDE 
SOCIAL PARA PÚBLICO GAMER
CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
CHRISTIAN VINICIUS SILVA RODRIGUES DE JESUS
JOSÉ SALUSTIANO DOS SANTOS

 As redes sociais fazem parte do cotidiano das pessoas tornando-se uma fer-
ramenta indispensável no processo de comunicação globalizada, ou seja, uma comu-
nicação onde não há barreiras ou fronteiras que impeçam a interação entre pessoas 
de diferentes países e culturas. Utilizando essa premissa como norte, este projeto 
objetiva desenvolver um aplicativo, denominado ARKADE, que ofereça ao usuário 
uma experiência de comunicação e entretenimento. Com foco no público gamer, o 
aplicativo facilitará a conexão entre pessoas com gostos semelhantes e estimulará 
a criação e fortalecimento de conteúdo intelectual e cultural para o cenário geek/
gamer. O desenvolvimento da interface do aplicativo móvel possui relevância na con-
tribuição de usabilidade do usuário, utilizando o design moderno para tornar os ob-
jetos funcionais. Como metodologia foi utilizada pesquisa bibliográfica e pesquisas 
temáticas complementares para identificar e apresentar os conceitos teóricos com 
base na usabilidade dos usuários.

DESENVOLVIMENTO DE UM LIVRO ILUSTRADO INFANTIL COM O 
TEMA MEDO
BRUNA DIAS FELIPUS
EMILY MAYORAL ANDRADE
JOSE SALUSTIANO DOS SANTOS
MARIA APARECIDA BRANDAO BONADIO KEPPLER

 Na medida certa, o medo é um meio de proteção em situações de possíveis 
perigos, mas se for em excesso pode se transformar em uma doença, a fobia. As 
crianças não sabem lidar com o medo e livros que abordem esse assunto podem 
ajudar na compreensão e em como superar ou enfrentar o mesmo. O objetivo deste 
trabalho é produzir um livro infantil, ilustrado, abordando o tema “Medos Infantis” 
direcionado a crianças de 10 a 14 anos, podendo atingir jovens e adultos interessa-
dos no tema. Foi feita pesquisa bibliográfica sobre design, ilustração e medo e apli-
cada a metodologia de projeto para a produção do livro. Além de entreter, preten-
de-se ensinar a criança sobre os medos: sua importância, como enfrentá-los e como 
conviver com eles, ou seja, desenvolver a capacidade de superação de obstáculos e 
dificuldades para conseguir alcançar os seus propósitos de vida.
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LIVRO FOTOGRÁFICO SOBRE O EMPODERAMENTO FEMININO
ANDRESSA ANDRIOTTI MENEZES
ISABELA IMAFUKU MENIS
JENIFER MESQUITA SOUZA
JOSE SALUSTIANO DOS SANTOS

 A fotografia se tornou uma importante aliada do design na sua representa-
ção estética e, especificamente, em sua atuação na área da responsabilidade social. 
Este projeto objetiva o estudo e desenvolvimento de um livro fotográfico com tema 
central, o empoderamento feminino. Entretanto, as informações que constituem o 
livro buscam conscientizar e inspirar mulheres a partir de sua maioridade civil a 
serem livres para fazerem suas escolhas, independente dos padrões da sociedade. 
O objeto gráfico, o livro, se estrutura em um material composto por, fotografias e 
entrevistas realizadas com sete mulheres da cidade de Marília. A coleta foi feita, 
primeiramente, por questionários e em seguida por encontros e rodas de conver-
sas norteadas por temáticas importantes do cotidiano e situações enfrentadas pelas 
mulheres. A base teórica se estrutura em livros acadêmicos e literários, artigos e 
outros materiais que mostram o empoderamento feminino em áreas de ciências va-
riadas do mundo contemporâneo.

VISIBILIDADE LGBT DENTRO DAS REPRESENTAÇÕES EM 
HISTÓRIAS EM QUADRINHOS
GABRIEL GONÇALVES DOS SANTOS
GIOVANNA BETINE

 Tendo como foco as mídias impressas (revistas em quadrinhos), onde po-
demos encontrar formas de expressão, a presente pesquisa busca apresentar a evo-
lução das representações LGBT nas HQs, com base no relacionamento de wiccano 
e hulking, tendo sua primeira aparição em jovens vingadores #1 (Marvel comics, 
2005) buscando maior visibilidade para esses personagens. Com base no início das 
histórias em quadrinhos, em 1895 com yellow kid, surgido em painéis do jornal the 
New York Word, Richard Outcault cria o personagem com falas irrelevantes e sarcás-
ticas que continham referências políticas, desde então as histórias em quadrinhos 
ganham espaço para conteúdos com referências a fatos históricos e cotidianos po-
dendo focar nas conquistas LGBT ao longo das décadas, que há cada vez mais visibi-
lidade e direitos de posicionamento LGBT dentro da sociedade, como por exemplo, 
no Brasil, a criação do programa Brasil sem homofobia (BSH) em 2004.
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PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO: GRAFITE X PICHAÇÃO
ALEX RODRIGUES DE MARCHI
ANA LUISA CARREIRA BATISTA
GIULIA FIGUEIREDO DE FREITAS
DANIELE AGOSTINHO
GIOVANNA BETINE

 O tema escolhido para o desenvolvimento do projeto descritivo se trata da 
produção de um audiovisual sobre Grafite vs Pichação no Brasil. O principal objetivo 
é identificar e esclarecer a diferença entre ambos, explicar o surgimento, informar 
sobre essa cultura e apontar as características e objetivos destes tipos de manifes-
tações espalhadas e tão frequentes nos muros brasileiros. Quando tratamos deste 
assunto, temos como problema recorrente a banalização e preconceito. Tanto as 
pichações como o grafite são vistos como tabu em nosso cotidiano e dificilmente 
aceitos pela sociedade. Este é um dos eventos que reforça a necessidade do deba-
te e esclarecimento sobre o tema, respaldando a importância do projeto, visando 
obter e promover informações precisas sobre essa forma de expressão artística. O 
trabalho também contribuirá para que os profissionais que atuam neste meio rece-
bam o devido reconhecimento e não sejam interpretados de forma equivocada pela 
sociedade.

MOBILIÁRIO URBANO SUSTENTÁVEL: PROJETO DE UMA 
LIXEIRA PÚBLICA A PARTIR DO REAPROVEITAMENTO DE 
MATERIAIS (PIBIC)
DANIELLE DELGADO DIAZ MEDINA
DR. IRAJÁ GOUVÊA

 Este trabalho é resultado do desenvolvimento do projeto de iniciação cien-
tífica PIBIC/CNPq que se finaliza em 2018, com o tema “Usabilidade e importân-
cia da incrementação do Ecodesign nos mobiliários urbanos – Lixeiras públicas”, 
cujo objetivo principal foi investigar as possibilidades da inserção do Ecodesign nos 
mobiliários urbanos. Para o estudo foram utilizadas pesquisas em campo, pesqui-
sas documentais e busca por metodologias projetuais, para assim, apresentar uma 
proposta de lixeira pública ecologicamente correta que pode ser desposta em um 
espaço público no interior do Brasil, no caso a cidade de Marilia e Região, já que esta 
foi desenvolvida a partir das características estéticas e funcionais dos mobiliários 
encontrados na cidade.
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DESENVOLVIMENTO DE UM CURTA-METRAGEM METALINGUÍSTICO 
SOBRE A HISTÓRIA E TÉCNICAS DE ANIMAÇÃO
HENRIQUE RODRIGUES BOZZO
LEONARDO RYOSUKE HOBO
JOSE SALUSTIANO DOS SANTOS
GIOVANNA BETINE

 Atualmente o conhecimento do público acerca dos métodos de animação 
no mercado e na mídia é superficial e, mesmo que busquem se aprofundar no con-
teúdo, o material de estudo ainda é escasso. O presente projeto visa explorar e ins-
truir este público acerca das técnicas de animação e sua história ao longo dos anos 
por meio do desenvolvimento de um curta-metragem metalinguístico encenado por 
dois personagens que apresentarão e explicarão as diversas técnicas de animação e 
também irão contar sobre os eventos na história da animação, demonstrando como 
esta arte evoluiu, se modificou e como impactou o mundo do audiovisual.

ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA: UMA REVISTA EXEMPLAR QUE 
CONTA SUA HISTÓRIA
LEONARDO ARAUJO SCALADA
PEDRO HENRIQUE TACKEY
JOSE SALUSTIANO DOS SANTOS
GIOVANNA BETINE

 A Electric light orchestra se trata de uma banda inglesa mundialmente co-
nhecida pela sua sonoridade inspirada em sinfonias combinadas com Rock Progres-
sivo. O presente projeto tem como finalidade desenvolver em território nacional 
conteúdos impressos sobre a banda Electric Light Orchestra de uma maneira mais 
acessível, sem que o leitor tenha que se preocupar com altos custos de importação, 
podendo ser facilmente encontrados à venda em pontos estratégicos de estabeleci-
mentos. Neste sentido, tem como objetivo aproximar os fãs da E.L.O. a revista, valo-
rizando a grandeza da banda no Brasil, a fim de conhecer melhor o público-alvo e 
ser os pioneiros a produzirem um conteúdo gráfico impresso a seu respeito no país. 
Proporcionar um material nunca antes produzido para a população brasileira que 
se diz respeito à banda é demonstrar o valor presente pela trajetória que a banda 
obteve mundialmente.
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JOGO DE CARTAS: CURIOSIDADES EM RELAÇÃO 
AOS ANIMAIS SELVAGENS
DANIEL DA SILVA DISNER
EDENILSON FERNANDO RAPHAEL DE OLIVEIRA
PAULO GUILHERME DE BRITO RODRIGUES
MARIA APARECIDA BRANDÃO BONADIO KEPPLER

 Atualmente, existem poucos jogos que incentivam e despertam curiosida-
des sobre os animais em extinção, um tema importante, visto que a extinção dos ani-
mais é um reflexo dos problemas do meio ambiente. Sendo assim, este trabalho tem 
o objetivo de desenvolver e produzir um jogo de cartas, o qual tem os animais em 
extinção como tema. Assuntos como design gráfico, jogo de cartas, iconografia fo-
ram pesquisados em livros, artigos científicos e sites e na metodologia de projeto de 
design gráfico foi definido como referência o jogo de cartas “super trunfo – animais 
selvagens”, foi estruturada a jogabilidade e o projeto gráfico do jogo, o que envolve 
o layout da carta, a diagramação de todos os impressos e o design de uma maneira 
geral. O jogo visa despertar o interesse do público infanto-juvenil sobre os animais, 
alertando para o risco de extinção de forma lúdica.
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GAMEFICAÇÃO E INOVAÇÕES DIDÁTICAS PARA O ENSINO SUPERIOR
MATHEUS AUGUSTO RIBEIRO
PAMELA MELO MARTIN
RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES

 O objetivo do trabalho é averiguar a viabilidade da gameficação, aplicação 
de jogos como forma didática, no ensino superior brasileiro. Para isso, será utilizado 
o procedimento bibliográfico, utilizando-se do método hipotético-dedutivo. A game-
ficação faz parte de uma nova série de inovações educacionais, a qual insere tecnolo-
gia como forma de buscar alternativas mais atrativas e eficazes para os discentes. O 
trabalho é de extrema relevância, por apresentar um recurso da era da tecnológica 
capaz de efetivar as metodologias ativas no ensino superior. Concluiu-se, assim, que 
o ensino superior brasileiro deve estar atualizado com os novos recursos da con-
temporaneidade, buscando a melhor qualidade de educação.

INFILTRAÇÃO POLICIAL EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
THAYNÁ REGINA MOREIRA DA SILVA
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

 Propõe-se o presente estudo científico a abordar um tema que está em atual 
ascensão e com relevante importância na literatura jurídico-penal: o emprego do 
agente infiltrado como meio de investigação de provas nos delitos relacionados à 
criminalidade organizada no ordenamento jurídico brasileiro, analisando as carac-
terísticas fundamentais da nova Lei de Organização Criminosa, Lei nº 12.850/13. 
Por ser uma prática pouco utilizada, se faz necessário discorrer sobre crime orga-
nizado, organização criminosa e infiltração policial, bem como explorar e analisar 
a nova lei de número 12.850/2013. É perceptível que a infiltração é uma técnica de 
relevante importância, uma vez que o policial de maneira discreta consegue produ-
zir provas de maneira ampla, descobrir o funcionamento, estrutura, composição, 
atividades desempenhadas pelo bando e assim chegar ao objetivo principal que é 
punir os integrantes. Para tal enfrentamento será utilizado o método de revisão bi-
bliográfica.

DIREITO
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ALIENAÇÃO PARENTAL E ABUSO SEXUAL INFANTIL
LUANA JANUARIO ALONSO
TEÓFILO ARÊA LEÃO JÚNIOR

 O presente trabalho busca estudar as consequências da aplicação errônea 
da Lei de Alienação Parental nos casos em que durante a disputa de guarda a proge-
nitora denuncia o progenitor de praticar abuso sexual contra o infante, a partir de 
pesquisas bibliográficas e jurisprudenciais, utilizando o método hipotético-deduti-
vo. A Lei de Alienação Parental permite o descrédito da fala da criança que rejeita 
um dos progenitores, assim como a violência de gênero, já que presume a recusa do 
infante em manter relações com o não detentor da guarda ser culpa da alienação 
praticada pela mãe; esta que corre o risco de perder a guarda da criança para o 
possível abusador, uma vez que falsa denúncia configura alienação parental e sendo 
difícil a comprovação da ocorrência de abuso sexual. Este trabalho se justifica na 
importância de se enfrentar o tabu da violência sexual infantil no âmbito da família 
- que provoca danos emocionais irreversíveis na vida da vítima, assim como na de 
quem perde a guarda.

A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI SECA
GUILHERME
CÉSAR AUGUSTO LEONARDO

 O presente artigo tem como objetivo a análise da constitucionalidade da “Lei 
Seca”. Verifica-se que a violência no trânsito é crescente, mas, apesar de bem-intencio-
nado, o legislador acabou ferindo diversos princípios tidos como garantias fundamen-
tais do ser humano, princípios estes de cunho constitucional, que foram sacrificados 
em prol da segurança no trânsito. Sendo assim, faz-se necessário o estudo da histó-
ria e das estatísticas específicas da “Lei Seca”, bem como uma análise pormenorizada 
dos dispositivos que sofreram alteração com o advento das Leis nº 11.705/2008 e nº 
12.760/2012. Ademais, verificar-se-á a questão do crime de embriaguez ao volante, 
culminando na análise dos princípios constitucionais da não autoincriminação, da não 
culpabilidade e da relatividade do direito à vida e à segurança e, por fim, analisando 
analisando-se os casos em face da jurisprudência. A metodologia empregada será a re-
visão bibliográfica pelo método dedutivo.



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 236

A REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOB A ÓTICA DO 
GOVERNO FEDERAL
ILDECLEIA DA SILVA SOUSA
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

 A proposta apresentada pelo governo passou pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ), que considerou, na madrugada de 15 de dezembro de 2016, que 
não fere a Constituição. Admitida a proposta na CCJ, o texto foi para uma comissão 
Especial da Câmara. O prazo máximo da análise era de 40 sessões. Depois do pare-
cer do relator na Comissão Especial da Câmara, após intervalo de duas sessões, a 
proposta para votação iria para votação em plenário. A votação seria feita em dois 
turnos em plenário, com intervalo de cinco sessões entre cada um. Seriam previstas 
52 sessões na Câmara. A proposta seguiria, então para comissão de Constituição 
e Justiça do Senado, que teria 30 dias para emitir parecer. Não havendo comissão 
especial no Senado. Por isso, seguiria direto para o plenário da casa. Cinco dias após 
a publicação do parecer de CCJ, o texto poderia entrar na pauta. A votação ocorreria 
em dois turnos, com intervalo mínimo de cinco dias úteis entre cada sessão. 

ABORTO DE FETOS COM MICROCEFALIA E O PRINCÍPIO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
PAULO ROGÉRIO DA SILVA
DANILO PIEROTE SILVA

 O presente trabalho objetiva analisar a legalização do aborto em caso de 
fetos diagnosticados com microcefalia, frente ao princípio da dignidade da pessoa 
humana. Se a morte é diagnosticada pela paralisação do cérebro pode se dizer que 
a vida comece com o início da atividade cerebral? Até os dias de hoje não se chegou 
a um consenso no que diz respeito ao início da vida humana. Esse estudo propõe o 
seguinte objetivo geral: estudar a relação da microcefalia e o aborto no âmbito ju-
rídico. Como apoio a esse objetivo, propõe especificamente: entender a questão da 
vida humana, buscar orientação à luz do Direito e analisar criticamente o contexto. 
O estudo justifica-se pela necessidade de entender o cenário e proteger vidas que 
poderiam ser prematuramente ceifadas. A pesquisa é classificada como quantitativa 
e será abordada fazendo-se uso do método hipotético dedutivo. Quanto aos procedi-
mentos técnicos a pesquisa pode ser classificada como: bibliográfica e documental.
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DAS DIFICULDADES DA ADOÇÃO INTERNACIONAL E O TRÁFICO 
INTERNACIONAL DE CRIANÇAS
JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

 O presente artigo tem como tema central a adoção internacional, bem como 
as dificuldades de seu processo e problemas relacionados, como o tráfico interna-
cional de crianças, que é algo de repercussão mundial e tem gerado enormes pre-
juízos, transtornos e tragédias. O objetivo desse estudo é compreender os aspectos 
da lei, das autoridades e da sociedade que culminam nos problemas supracitados. 
O método investigativo empregado no trabalho baseou-se na pesquisa bibliográfica 
de caráter qualitativo. Esse estudo mostra as leis que foram criadas e convenções 
que foram feitas para assegurar o interesse superior da criança ou adolescente. No 
entanto, tantas barreiras jurídicas inibem a ação de adoção legal, mas por outro lado 
se justificam quando é visível o problema do tráfico internacional de menores.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL: CONFLITO ENTRE A JURISPRUDÊNCIA 
E O CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
LARYSSA MACEDO MOURA
MARIO FURLANETTO

 Tem-se por objetivo a análise da Lei 12.015/2009, que incluiu o estupro 
de vulnerável na redação do Código Penal, tendo como enfoque o estupro contra o 
menor de quatorze anos e maior de doze anos. Com emprego do método dedutivo 
e no contexto da linha de pesquisa crítica aos fundamentos da dogmática jurídi-
ca, busca-se compreender as divergências existentes entre a norma, jurisprudên-
cia e doutrina, em face da vulnerabilidade absoluta, como disciplina o Código Penal 
brasileiro, ou relativa, como vêm decidindo os Tribunais, sem deixar de observar a 
evolução histórica da sociedade através de análise de casos concretos. Assim, con-
clui ser necessária a revisão do artigo 217-A do Código Penal, com a finalidade de 
adequação ao entendimento jurisprudencial, a fim de que o crime passe a exigir 
perigo concreto para a caracterização da vulnerabilidade e demonstrar à sociedade 
um maior senso de justiça na aplicabilidade das normas jurídicas brasileiras ao con-
texto sociocultural.
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ASPECTOS POLÊMICOS RELATIVOS À DELAÇÃO PREMIADA
LETICIA BENTEO GUEDES
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

 A pesquisa analisa a delação premiada, introduzida por diversos diplomais 
legais - em especial a Lei nº 12.850/2013, através do viés ético e moral. Apresentará 
o contexto contemporâneo da ética e seus reflexos na sociedade atual, questionando 
o instituto da delação premiada através dela, grande questão discutida neste artigo. 
Visa esclarecer a eticidade da delação premiada, considerando que há um conflito 
ético sobre a traição cometida pelo agente delator em relação ao esquema criminoso 
e seus comparsas, tudo em favor da sociedade, pela visão estatal. Desenvolver-se-á 
com a utilização do método indutiv kmo, por meio de procedimentos que envolve-
rão a análise de artigos de leis, doutrinas e decisões judiciais que versam sobre a 
denominada Delação Premiada, inclusive no que se refere à Operação Lava Jato.

A APLICAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA COMO FORMA DE 
ENFRENTAR O PRECONCEITO DE GÊNERO
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA
LAFAYETTE POZZOLI

 O princípio da dignidade humana é basilar na Constituição brasileira atual, 
porém ainda é um tema que não condiz com a realidade do país em que o preconcei-
to assola toda a sociedade, onde a discriminação e o discurso de ódio impera prin-
cipalmente em se tratando das questões de gênero, raça e crença. Com o objetivo de 
buscar a explicação do porquê desse preconceito e levar a temática para além das 
academias, despertando a consciência crítica e o respeito em meio a toda riqueza da 
diversidade embasada na dignidade humana, desconstruindo estereótipos arcaicos 
e assim dando visibilidade as minorias na relação de gênero. A metodologia usada é 
a dedutiva com procedimentos da pesquisa bibliográfica, bem como a utilização de 
recursos da Internet. Os Tribunais brasileiros começam a voltar seus olhares para 
a coletividade reconhecendo a dignidade como um bem maior e a sua importância 
no cenário mundial e dos direitos fundamentais, porém, o desafio se traduz na cons-
cientização de todos.
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DO PRINCIPIO DA AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS COMO 
GARANTIDOR DA PRESERVAÇÃO DA CULTURA DOS POVOS: O CASO 
DA MUTILAÇÃO E ÓRGÃOS FEMININOS EM TRIBOS AFRICANAS
SORAIA MARTINS PEREIRA SANCHES
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

 A África tem biodiversidade cultural, o presente artigo cujo tema, é Do Prin-
cípio da Autodeterminação dos Povos como garantidor da preservação da cultura 
dos povos, traz uma abordagem, a uma prática milenar entre as mulheres africanas 
onde executam a “circuncisão feminina” ou “corte genital feminino” um procedimen-
to 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 Dig-
nidade Humana colidindo com o princípio da Autodeterminação dos Povos. 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. 

A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NOS BENEFÍCIOS DE 
AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
AMANDA CAROLINE COVO PEREIRA
ALVARO TELLES JÚNIOR

 A previdência social brasileira é um sistema de natureza pública, contri-
butiva e de filiação obrigatória, que tem como objetivo cobrir os chamados riscos 
sociais, entre eles em razão de doença, relacionados a incapacidade laborativa do 
segurado, para que possa garantir seu sustento, bem como de sua família. Esta in-
capacidade, porém, deve ser atestada por perícia médica realizada junto ao INSS 
por meio de requerimento administrativo. Entretanto, quando o médico responsá-
vel pela perícia entende que o segurado está em condições de realizar sua atividade 
laboral, existe a possibilidade de o segurado ingressar com ação judicial destinada 
a concessão deste benefício. Diante da morosidade da justiça brasileira, o presente 
artigo tem como objetivo discutir sobre a possibilidade da Tutela Provisória de Ur-
gência nos benefícios de Auxílio-doença e Aposentadoria por invalidez, para que o 
segurado não fique à mercê da morosidade processual, garantindo condições míni-
mas para se viver com dignidade.
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O BRASIL E SEU PAPEL DE MEDIADOR DE CONFLITOS
NO ÂMBITO DA ONU
DAIANY REIS GOMES
INGRID CRISTINA DOS SANTOS MATEUS
ISABELA FERNANDES FERREIRA
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

 Com o fim da Segunda Guerra Mundial que tem como consequências a des-
truição de países e a morte de muitas pessoas, emergiu uma necessidade mundial de 
manter a paz entre os países de forma a evitar que outro feito como este ocorresse. 
Foi nesse contexto que no ano de 1945 foi criada a Organização das Nações Unidas 
(ONU), fruto de anos de planejamento e discussão. O presente trabalho teve como 
objetivo apresentar uma revisão teórica sobre a atuação do Brasil como soluciona-
dor de conflitos na ONU. A partir da utilização do método de pesquisa dedutivo e a 
técnica de coleta de dados bibliográfica, documental e via internet, concluiu-se que 
o papel ativo do Brasil nas missões de paz da ONU. Ainda que esteja em condições 
de país em via de desenvolvimento, o Brasil possui enorme peso político, geográfico 
e econômico, e busca a consolidação de sua voz em um mundo a cada vez mais glo-
balizado e interdependente.

DIGNIDADE DA MULHER: UM ESTUDO A PARTIR DA
REALIDADE BRASILEIRA
JENIFER VITÓRIA AMÂNCIO DA SILVA
LAFAYETTE POZZOLI

 A pesquisa tem por objetivo o estudo sobre a mulher, com enfoque para 
os vários tipos de agressões que tem sofrido, como a física, a emocional, a verbal, 
a sexual e a doméstica, resultando em uma grande desigualdade, fazendo com que 
a dignidade humana e os valores da mulher sejam violados, tornando-a inferior na 
sociedade. Identificar instrumentos de resgate da dignidade moral da mulher para 
que seus valores possam ser reconhecidos e respeitados. No mesmo sentido, para 
que haja uma igualdade em ambos os sexos, como consta na Constituição Federal 
de 1988, no Artigo 5º, Inciso I. Serão analisados documentos internacionais, espe-
cialmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU. O patriarcado será 
objeto de estudo para identificar no Brasil a escassez de cultura quando se fala em 
igualdade entre homem e mulher. O uso do método investigativo ajudará num me-
lhor desenvolvimento do trabalho.
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A EFICÁCIA DAS NORMAS DE PREVENÇÃO DO TRÁFICO DE 
MULHERES E CRIANÇAS PARA EXPLORAÇÃO SEXUAL
JULIANA BORIM DO NASCIMENTO
MARIANA ORESTES TORQUATO PAREDES
VIVIANNE RIGOLDI

 O presente artigo tem por objetivo abordar o tráfico de pessoas com o intui-
to de exploração sexual, em especial o de mulheres e crianças, e como viola o princí-
pio da dignidade da pessoa humana e os direitos humanos. Atualmente, a exploração 
sexual de mulheres representa três quartos do tráfico de seres humanos por ano, e 
esta atividade ilícita é a terceira mais lucrativa do mundo. O ordenamento jurídico 
brasileiro, além de tutelar o direito à liberdade, pelo art. 5º, caput, da Carta Magna, 
também conta com a Lei de Tráfico de Pessoas, bem como participa do Protocolo de 
Palermo, entretanto a pesquisa busca analisar a eficácia dessas normas na prevenção 
e repressão desse crime, visto a sua recorrência. O método utilizado é o dedutivo e 
será desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica e dados estatísticos.

IMPACTO DA DELAÇÃO PREMIADA NO SISTEMA JUDICIÁRIO 
BRASILEIRO
DECIO BELINOTTI NETO
CESAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO

 Com o avanço cada vez maior e mais sofisticado do crime organizado e dian-
te da dificuldade probatória na comprovação dos crimes e associações criminosas, 
trouxe ao ordenamento brasileiro o instituto da Delação ou Colaboração Premiada, 
que tem se tornado um meio eficaz ao combate, com intuito de obtenção de provas 
para investigar, condenar e por fim, extinguir, essas associações. Utilizando-se do 
método de estudo de caso e histórico-bibliográfico, observa-se um longo contexto 
histórico, externa e interna do Brasil. Enquanto internamente há uma significante 
recepção no Ordenamento Jurídico Brasileiro, inclusive com a sua inserção na Lei 
12.850/2013, que discerne sobre as organizações criminosas e os meios de obten-
ção de provas, norteando-se e respeitando muitos princípios pátrios. O objetivo des-
ta essa pesquisa é investigar o valor probatório deste tipo de obtenção de prova, que 
se divide na doutrina.
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ADOÇÃO INTERNACIONAL E O TRÁFICO HUMANO: SEGURANÇA 
JURÍDICA DO PROCESSO
BÁRBARA VOLPI FERNANDES
ALINE STORER

 O presente artigo tem como objetivo o estudo da adoção internacional, o 
tráfico humano e a segurança jurídica do processo de constituição da filiação civil 
por meio da adoção. O estudo desenvolve-se a partir da análise do procedimento 
jurídico da adoção internacional e quais são os meios protetivos da criança e do 
adolescente em face do eventual risco do tráfico humano. Analisou-se qual a sua 
regulamentação legal, seu caráter de excepcionalidade, bem como qual a proteção 
do menor no âmbito do Direito Internacional. Para melhor compreensão efetuou-se 
a análise da origem do instituto, suas mudanças no cenário nacional e seu desen-
volvimento internacional, e por fim analisou-se o enfrentamento da problemática 
do tráfico humano. A análise do instituto da adoção realizou-se a partir de pesquisa 
por meio do método dedutivo, analisando-se doutrinas e artigos descritivos sobre o 
tema, bem como também a análise da legislação interna e externa no sistema jurídi-
co brasileiro.

NANOTECNOLOGIA E SEUS REFLEXOS NO DIREITO DO TRABALHO
LUANA PEREIRA LACERDA
RAFAELA RABELO DAUN
ANDRÉ LUCAS FONTANA
ÁLVARO TELLES JÚNIOR

 O Direito do Trabalho apresenta a sociedade do século XXI, as denomi-
nadas Nanotecnologias que consistem em identificar os efeitos do invisível e seus 
desdobramentos; são uma inovação tecnológica, que deslumbram aos seres huma-
nos pelas facilidades e acessibilidades proporcionadas. Porém, não se sabe ainda o 
valor e os impactos dessa evolução tecnológica, principalmente, no meio ambiente 
de trabalho no que tange a saúde do empregado. Assim, o presente estudo busca 
refletir os possíveis reflexos na relação de trabalho e no setor da economia, a partir 
da análise do processo históricos dos referidos institutos, bem como da incidência 
da legislação, além do princípio da dignidade da pessoa. Primou-se pela utilização 
do método dedutivo e técnicas de coleta de dados bibliográficos, documentais e via 
internet.
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A ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA NO NOVO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL COMO MEDIDA CÉLERE AO ACESSO A JUSTIÇA E À 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
PEDRO HENRIQUE DIAS DE ARAÚJO
LUIS VIEIRA CARLOS JUNIOR

 Não é de hoje que a morosidade processual se mostra como óbice à eficiên-
cia estatal na solução das lides. Assim, o CPC previu institutos que possibilitaram 
sua diminuição, dentre eles a estabilização da tutela antecipada. A metodologia uti-
lizada consiste em levantamento bibliográfico, realizando estudo acerca do insti-
tuto da estabilização da tutela antecipada e como ela se mostra medida célere na 
prestação jurisdicional, reduzindo a demora processual. Será feita análise histórica 
das definições de acesso à justiça e do direito de ação e como estas deram origem 
aos princípios da celeridade e da efetividade processual, garantidores das tutelas 
diferenciadas, destacando-se, dentre elas, a tutela de urgência antecipada requerida 
em caráter antecedente e a possibilidade de sua estabilização. Concluindo-se, a es-
tabilização da tutela antecipada se mostrou medida célere no deslinde processual, 
permitindo o acesso à justiça, e, acima de tudo, se amoldando ao disposto na Cons-
tituição Federal.

JUSTIÇA RESTAURATIVA
ISADORA GOMES DE ANDRADE
GILSON CÉSAR AUGUSTO DA SILVA

 A Justiça Restaurativa baseia-se num procedimento de consenso, em que a 
vítima e o infrator, e, quando apropriado, outras pessoas ou membros da comunida-
de afetados pelo crime, como sujeitos centrais, participam coletiva e ativamente na 
construção de soluções dos traumas e perdas causados pelo crime. Esse tema não é 
muito utilizado, ainda mais no nosso País, com essa pesquisa precisamos acreditar 
que haverá motivos para infratores se ressocializar e não querer mais voltar à vida 
errônea, diminuir as superlotações dos presídios, diminuírem processos e princi-
palmente ajudar o juiz nos julgamentos, quanto menos processos tiverem mais rápi-
dos o judiciário andará, além de que para a sociedade as coisas ficarão mais claras, 
enfim, esse tema é de fundamental importância, o nosso País sofre diariamente com 
menores infratores e principalmente as vítimas que muitas vezes ficam assustadas 
e traumáticas. Tentar um acordo entre vítima e infrator talvez seja a melhor solução 
e é isso que buscamos.
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ASPECTOS JURÍDICOS SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL NA 
ALIENAÇÃO PARENTAL
NATHÁLIA GUTIERRES CICILIATO
ALINE STORER

 O estudo em tela tem como objetivo a análise dos aspectos jurídicos da alie-
nação parental no contexto das relações familiares e a possível responsabilidade 
civil do genitor que a pratica. Para o desenvolvimento do estudo, parte-se da análise 
do conteúdo jurídico da responsabilidade civil no Direito brasileiro, abordando os 
aspectos gerais do instituto. Já num segundo momento apresenta-se o conceito e a 
estrutura jurídica da alienação parental no contexto das relações familiares e sua 
regulamentação legal. Por fim, analisa-se, diante da situação jurídica caracterizada 
de alienação parental, as consequências que dela advém e a possibilidade de se res-
ponsabilizar o genitor alienante pelo ilícito civil praticado no contexto da respon-
sabilidade civil. Trata-se de pesquisa científica descritiva que utiliza o método de 
abordagem hipotético-dedutiva, com análise de jurisprudências, amplo referencial 
bibliográfico, bem como normas jurídicas que regulamentam a temática.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS E SEUS REFLEXOS
EWERTON LUIS
ADRIANO OLIVEIRA MARTINS

 É inegável o papel ímpar que as grandes, médias e pequenas empresas 
desempenham no cenário econômico nacional ao contribuírem para o crescimento 
da economia e desenvolvimento do país. Por outro lado, a economia brasileira 
encontra-se visivelmente abalada afetando de modo geral os empresários. O direito 
falimentar brasileiro pautado na Lei 11.101/05, ao se deparar com essa situação, 
amparou-se no antigo instituto da concordata e o inovou transformando-o no 
instituto da recuperação judicial de empresas, a fim de que as empresas para que 
pudessem se reerguer e assim evitar a falência. O instituto da recuperação judicial é, 
portanto, uma das manobras mais relevantes para ser estudada pois trata-se de um 
planejamento estratégico financeiro para que o empresário e sua empresa possam 
obter créditos novamente e sejam capazes de adimplir seus débitos junto a credores 
de forma a não falirem e continuarem com a manutenção de seu negócio.
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O DISCURSO DO ÓDIO NA INTERNET CONTRA A POPULAÇÃO LGBT 
E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO
VINICIUS HENRIQUE E SILVA
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR

 O objetivo do presente trabalho foi estudar o discurso de ódio na internet 
contra a população LGBT e a liberdade de expressão. O método utilizado foi o de-
dutivo, de abordagem qualitativa em que foram analisadas fontes bibliográficas, en-
tre outras. Atualmente, nota-se que o discurso de ódio contra a população LGBT na 
internet, o que se confunde com a liberdade de expressão, sendo ela vetor para a 
disseminação de ódio. O trabalho é justificável, pela necessidade da diferenciação 
entre discurso de ódio e a liberdade de expressão, para que assim medidas possam 
ser tomadas para o combate dessa disseminação de ódio. Conclui-se que, com a di-
ferenciação entre esses termos, será mais fácil tomar medidas para a diminuição do 
discurso de ódio contra a população LGBT.

DIREITO E LITERATURA: A TRANSDISCIPLINARIDADE COMO 
REGRESSO AO COMPLEXO
CRISTIANE DOS REIS CAMILLO
SANDRA REGINA VIEIRA DOS SANTOS

 Para subsistir, o ser humano enfrenta, hoje, a necessidade de aprender de 
forma cada vez mais eficaz num mundo repleto de muita informação. O renascimen-
to nos legou um grande salto científico principalmente por meio das teorias carte-
sianas, em que a fragmentação dos saberes nos permitiu uma melhor compreensão, 
porém, agora, vislumbramos a necessidade de repensarmos essa forma de aprender, 
pois o ensino, a pesquisa e a formação profissional estão sendo prejudicados pela 
superespecialização das disciplinas. Este estudo objetiva questionar até que ponto o 
profissional Jurídico, de formação tradicional (cartesiana), detém a visão global dos 
conhecimentos e do Direito tão necessária para resolver os problemas contemporâ-
neos, além disso apontar como a transdisciplinaridade poderia ampliar a qualidade 
da formação profissional por meio do uso das artes em geral, mas, principalmente, 
da Literatura. O artigo será desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica sobre 
ensino jurídico e literatura.
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O MERCOSUL COMO INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO CONE SUL
VICTOR FERREIRA SIMÕES
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

 O presente artigo objetiva o estudo e análise do Mercosul. Para tanto de-
monstrar-se-á quais os incidentes e acontecimentos históricos que colaboraram 
para a criação do referido bloco econômico no Cone Sul. Outrossim, através da uti-
lização do método histórico-dedutivo, referido trabalho fará um breve esboço da 
estrutura jurídica e dos tratados que ensejaram o início e o desenvolvimento do 
Mercosul. Será pautado também entender e diferenciar as diversas etapas do Direi-
to Internacional da Integração, de modo a tornar possível compreender a figura do 
Mercosul no contexto internacional. O artigo discorrerá sobre os problemas e óbices 
que impedem o desenvolvimento e a criação de uma zona econômica e social capaz 
de gerar uma integração plena entre os países membros do referido bloco. Por fim, 
concluir-se-á o presente estudo dispondo sobre possíveis soluções para os proble-
mas que insistem em obstaculizar o Mercosul e a região latino-americana.

ALIENAÇÃO PARENTAL
AILTON ROGÉRIO DA COSTA
CESAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO

 A família é base da sociedade; muito embora o Estado não intervenha di-
retamente na sua formação e construção, aos membros estão garantidos os valores 
morais, éticos, sociais, bem como a preservação da personalidade, inclusive dos fi-
lhos menores. A Lei nº 12.318/2010 trouxe para o ordenamento jurídico a figura 
da Alienação Parental, sendo raramente debatida pela doutrina, apesar de existir 
jurisprudência reconhecendo a proteção do vitimado. Com a separação dos pais, 
os filhos ficam numa espécie de jogo onde um dos genitores em atitude beligerante 
deprecia, denigre ou desqualifica o outro genitor, geralmente aquele que não detém 
a guarda. A criança ou adolescente é induzida ou manipulada a sentir ódio ou des-
prezo de forma que possa afasta-lo do convívio do outro genitor. Aquele que detém a 
guarda da criança geralmente por questões meramente vingativas ou mal resolvidas 
após o termino do casamento fica de alguma forma influenciando o menor a ter ódio 
e desprezo pelo outro genitor.
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AS NOVAS DIRETRIZES DA TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER 
ANTECEDENTE E SEU IMPACTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO
CAROLINE MAYRA FREITAS DIVINO
DANILO PIEROTE SILVA

 A tutela antecipada constitui-se na antecipação dos efeitos da sentença con-
denatória. É a técnica utilizada quando há algum requerimento feito pela parte que 
não possa aguardar a execução de sentença, desta forma deverá ser proporcionado 
à parte lesada a possibilidade de cumprimento com urgência de determinada deci-
são judicial sem que o mesmo sofra com a morosidade da justiça. Foi introduzido o 
instituto da antecipação da tutela definitiva de mérito com base na Lei nº 8.952/94, 
sendo um instrumento processual que possibilita ao autor que receba no todo ou 
em parte aquilo que foi solicitado em juízo, e, para que seja concedida, é necessário 
que a parte interessada requeira, sendo vedada a concessão “ex officio”. Desta forma, 
não se pode responsabilizar o autor pelo dano causado ao réu, uma vez que o autor 
não ensejou no pedido de antecipação de tutela. 

A NATUREZA HUMANA É A MAIOR AMEAÇA À SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO
POLLIANA EMANUELLE DE SOUZA PAVLOSKI
VICTOR JOSÉ AMOROSO DE LIMA

 Este artigo apresenta um estudo sobre engenharia social, e tem como ob-
jetivo explicar como o ser humano pode se tornar o maior risco aos dados de uma 
empresa, a partir do entendimento do que é engenharia social e ilusão da segurança. 
O artigo foi escrito com o uso do método dedutivo. O problema abordado é a falta de 
importância dada a um dos elos que protegem a informação de uma empresa, o elo 
humano. A sua relevância se encontra no fato de que, o erro que torna uma empresa 
suscetível a ataques de engenharia social é frequentemente cometido e mesmo as-
sim há poucos estudos sobre o assunto. Ao final do estudo foi concluído que os pro-
dutos de segurança sozinhos não oferecem a verdadeira proteção, e os funcionários 
tem de ser vistos como um dos elos que protegem os dados de uma empresa de uma 
empresa.
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A SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL DENTRO DA GUARDA 
COMPARTILHADA
MAYARA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES
ÁLVARO TELLES JUNIOR

 Com a dissolução do matrimônio há a questão da guarda do filho, e este é 
tido como motivo dos maiores conflitos, muitos vezes desencadeados não apenas 
pela guarda do filho, mas sim por se configurar que houve a ruptura de um laço, 
fazendo com que surge a partir deste momento a chamada alienação parental, e 
o próximo passo encontrado muitas vezes por quem detêm a guarda é a chamada 
Síndrome de Alienação Parental, ou seja, é o momento que a outra parte se sente 
traída e faz dos filhos instrumentos para alcançar seu propósito, ou seja, tentar des-
truir seu “algoz”. A Síndrome da Alienação Parental nada mais é do que uma ação 
psicológica do genitor em relação á prole, ou seja, é através de meios psicológicos 
que o genitor induz a criança a um sentimento de ódio, recusa e algumas vezes com 
induções a atos praticados pelo outro genitor, tais como o abuso sexual, em que a 
criança através de seu imaginário acaba por acreditar que realmente houve o abuso. 

A RESPONSABILIDADE CIVIL EM CASO DE DANOS CAUSADOS PELO 
EMPREGO DE ALGORÍTIMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
JÚLIA REGINA DE SOUZA VARGAS
MARIO FURLANETO NETO

 O fluxo de dados e informações que trafegam na Internet exigem das em-
presas envolvidas o emprego de técnicas cada vez mais avançadas para compreen-
dê-los e tratá-los. Nesse contexto, os algoritmos de Inteligência Artificial têm presta-
do um serviço de valor inestimável para o desenvolvimento de novas ferramentas 
que permitam melhor interação e respostas mais céleres aos usuários, mas que, ao 
mesmo tempo, permeiam novas reflexões jurídicas a partir de fatos até então não 
explorados pelo universo jurídico. Assim, no âmbito da linha de pesquisa constru-
ção do saber jurídico e com o emprego do método dedutivo, buscar-se analisar as 
diversas facetas da Inteligência Artificial e diferenciá-las, enquanto subsídio para se 
discutir a questão da responsabilidade civil caso a resposta do algoritmo não seja 
satisfatória e cause dano a outrem. Conclui-se que a criação de métodos de auditoria 
nos procedimentos de treinamento do algoritmo é a melhor forma de comprovar a 
responsabilidade civil.



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 249

A TRIBUTAÇÃO NO TURISMO ESPACIAL
LUIS HENRIQUE FIGUEIRA
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

 O cenário atual sobre o direito espacial tem sido pouco explorado bem como 
difundido, especialmente no que tange à tributação na, até então, inimaginável via-
gem espacial comercial, ou seja, o transporte de passageiros oneroso ao espaço. De 
forma geral, a presente pesquisa busca criar um modelo ideal de como poderia ser a 
tributação das viagens a turismo espacial, buscando de forma específica tratar dos 
assuntos inerentes à mesma, tais como o campo de atuação do Direito Espacial e 
suas fragilidades, além de esmiuçar o Direito Tributário a fim de interligá-lo ao Di-
reito Espacial no que tange ao fato gerador da viagem espacial. A presente pesquisa 
é básica com relação a sua utilização, sendo voltada para geração de conhecimento 
científico, utilizando-se da técnica de coleta de dados, pesquisa bibliográfica, docu-
mental e via internet, abordando o método tipológico para a criação do modelo ideal 
de tributação. 

NOVOS MÉTODOS DE EDUCAÇÃO: AVANÇO OU RETROCESSO?
FILIPE SIMÃO CARDOSO
JÚLIA ARIANE CARNAÚBA PEREIRA
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR

 Aulas expositivas costumavam e ainda costumam ser a principal maneira 
de se transferir conhecimentos, adquirido empiricamente, sem todo o preparo que 
o ensino superior requer. Diante dessa realidade dentre os diversos métodos, um do 
século retrasado, mostra-se inovador: o Método do Caso, que se apresenta como um 
instrumento de pesquisa didático, onde a base de dados não se resume nas teorias 
construídas sobre um tema, antes abrange o conhecimento empírico adquirido a 
partir da observação, seguindo um roteiro de procedimentos. Há um tratamento 
qualitativo para a coleta de dados, considerando a natureza da experiência, conheci-
mento que se almeja adquirir e a possibilidade de generalização de estudos, exigin-
do uma boa delimitação do objeto de estudo. A definição dos procedimentos quan-
titativos e qualitativos que serão empregados e, os métodos de registro dos dados, 
sendo elaborados os relatórios para a apresentação pública com discussão visando 
à validação e confirmação das hipóteses.
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DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: ANÁLISE SOB 
A PERSPECTIVA JURÍDICA
MARIANA BALMANT DA SILVA
LAFAYETTE POZZOLI

 A pesquisa objetiva estudar o princípio da dignidade humana nos aspectos 
jurídicos e constitucional. Analisa, também, o conceito, sua relação com os direitos 
fundamentais, no âmbito da Constituição Federal de 1988. Com o estudo, visa-se a 
introdução do conceito do referido princípio como princípio fundamental na cultura 
do cidadão. Desse modo, por estar relacionado com a própria existência humana e 
exigir que cada ser humano seja visto como um fim em si mesmo, a dignidade hu-
mana é a origem de todos os direitos fundamentais, logo, considerada um preceito 
constitucional. Seu valor torna-se explicitamente uma norma que dever ter um cará-
ter jurídico e vinculante, cuja carga axiológica tem caráter obrigatório. Assim, tendo 
como referência o método investigativo, busca compreender como o princípio da 
dignidade humana, presente na CF-88, vincula todas as esferas jurídicas no Estado e 
na sociedade e proporciona o desenvolvimento do processo interpretativo do direi-
to na busca da justiça social.

CÓPIA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL: CONSEQUÊNCIAS E 
RESPONSABILIDADE
MATHEUS AUGUSTO SANTOS DE ANDRADE
TEÓFILO MARCELO DE ÁREA LEÃO JUNIOR

 O exposto artigo tem como tema o direito autoral, em especifico o plágio da 
propriedade intelectual e seus problemas relacionados, como também a importân-
cia de suas prerrogativas para a proteção de obras criativas. O objetivo desse estudo 
é abranger as concepções da lei e da sociedade que se relacionam com os referidos 
problemas. O método investigativo adotado no trabalho apoiou-se na pesquisa bi-
bliográfica de espécie qualitativa. Esse estudo mostra que as leis elaboradas para 
preservar o interesse jurídico de um indivíduo por sua criação abstrata é de suma 
importância e não existe a obrigação da introdução nas grades curriculares desta 
matéria, essa falta ao estudo de futuros operantes do direito traz dificuldades na ela-
boração de nova jurisprudência e leis. Como conclusão a obrigação do estudo dessa 
matéria nas faculdades é de importância para criadores de produtos resultantes de 
seus intelectuais esforços, pois consequentemente o farão circular pela sociedade 
de maneira segura.
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O ACIDENTE DE TRABALHO E O DANO SOCIAL ANTE A 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR
DAMARIS RAQUEL LOURENÇO
MARÍLIA VERÔNICA MIGUEL

 Descuido, falta de equipamento de segurança e até exaustão provocam cer-
ca de 700 mil acidentes por ano no Brasil. Assim, o trabalho visa apresentar o estudo 
da proteção jurídica do trabalhador frente a ocorrência do acidente de trabalho e o 
dano social ante a responsabilidade civil do empregador, encontrando nas pesqui-
sas bibliográficas, jurisprudenciais e na legislação o conteúdo balizador das normas 
jurídicas e das garantias ao trabalhador e à sociedade em geral. Sob o prisma da res-
ponsabilidade subjetiva e objetiva, seguindo o método hipotético-dedutivo, busca-
-se desvendar em qual espécie de responsabilidade civil o empregador responderá 
em tais casos, já que este deve zelar pela observância e cumprimento das normas de 
segurança e medicina do trabalho para a prevenção de acidentes, sob pena de arcar 
pelos danos suportados pelo seu empregado. Busca-se, ainda, métodos para sanar 
as controvérsias sobre a responsabilidade do empregador na nova modalidade de 
dano, o chamado Dano Social.

PSICOPATIA: CONSTATAÇÃO, PRECEDENTES E “PUNIÇÃO”
JÚLIA ARIANE CARNAÚBA PEREIRA
FILIPE SIMÃO CARDOSO
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JÚNIOR

 Com a popularização do acesso às informações sintetizadas, se tornou mui-
to comum a classificação de infratores, como pessoas com algum tipo de enfermi-
dade psíquica, no qual se nota que a maioria dos crimes vêm sendo justificados e 
motivados por algum trauma ou distúrbio psíquico. Porém até onde nossas normas 
jurídicas e precedentes são eficazes diante da difusão dessa ideia em que os delitos 
são praticados por fatores externos sem o dolo por parte do autor. Muitos juristas 
deixam de lado tal polêmica, quando na verdade, deveria ser inserido gradativamen-
te em pautas e discussões, tanto é verdade que apenas 20% da população carcerária 
podem ser incluídos dentre os psicopatas, mostrando grande déficit da sociedade 
como um todo sobre o assunto. A falta de preceitos jurídicos específicos, tem tor-
nado o nosso ordenamento exacerbado de defesas baseadas em atestados médicos 
que afastam a punibilidade de quem deveria ter um tratamento diferenciado para 
quitar sua dívida com a população.
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A INTERVENÇÃO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO E SEUS REFLEXOS 
CONSTITUCIONAIS
YURI SAAD MESQUITA SERVA CORAINI
EDINILSON DONISETE MACHADO

 Uma série problemas de segurança e política afetou estado do Rio de Ja-
neiro nono de 2016 a 2018, a atuação das facções ligadas ao tráfico de drogas e 
roubo de cargas, consequências na organização histórico-social e má gestão econô-
mica dificultaram ação de forças de segurança do estado. Afim de conter o avanço 
da estabilidade da segurança e economia do estado, o governo federal decidiu pela 
intervenção federal por meio do decreto Nº 9.288 de 16 de fevereiro de 2018. Sendo 
assim, a primeira aplicação do artigo 34 da Constituição Federal desde sua promul-
gação. A pesquisa tem como objeto a aplicação do dispositivo e suas repercussões 
na atuação política da união, do estado e dos municípios envolvidos. A partir da 
constituição promove-se a análise crítica das estatísticas resultantes da interven-
ção, estudo historiográfico e conceitual acerca dos temas abordados. Por meio da 
metodologia hipotética-dedutiva se fará o desenvolvimento do presente trabalho.

O REFLEXO DA CULTURA DO ESTUPRO NA ATUAÇÃO DO DIREITO 
PENAL BRASILEIRO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA SEXUAL SOFRIDA 
PELAS MULHERES VÍTIMAS DE SEUS PARCEIROS NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO
LAIZ MAZONI PRESTES
MARIO FURLANETO NETO

 Durante anos, atribuiu-se à mulher um papel social culturalmente construí-
do de obrigar-se a satisfazer o homem dentro do casamento, de forma que a violência 
sexual contra a mulher praticada pelo parceiro no âmbito doméstico gerou divergên-
cias na Doutrina a fim de discutir se o parceiro seria considerado sujeito ativo do cri-
me de estupro. No âmbito da linha de pesquisa crítica aos fundamentos da dogmática 
e com emprego do método dedutivo, busca analisar a cultura do estupro no âmbito 
doméstico. Conclui-se que, mesmo após reivindicações e transformações legislativas 
e culturais, ainda há resquícios desse pensamento arcaico, de forma que o estupro é 
um dos crimes mais subnotificados, de árdua comprovação e permeado por aspectos 
estereotipados, que recai no ambiente do processo de investigação, produzindo inse-
gurança na vítima em sua própria casa e frente aos operadores do Direito.



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 253

A APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 5S NO ÂMBITO PÚBLICO 
EFETIVANDO O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA
JOSÉ CARLOS DE CAMPOS SOBRINHO
LUIZ AMERICO PAGLIUSO JUNIOR
LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

 O objetivo do presente trabalho é aprimorar a administração pública, apli-
cando uma metodologia organizacional geral, comumente utilizada no setor priva-
do, por meio de levantamento bibliográfico, observação direta da realidade factual, 
empregando a escrita e o método dedutivo. Atualmente, o princípio da eficiência 
esteve prejudicado quando atrelado apenas ao modelo gerencial de organização, 
sendo visível que a administração pública se encontra estagnada. O trabalho é justi-
ficável, pela necessidade da evolução da administração pública nacional. Em suma, 
para materializar a medida discutida, deve-se adotar novas perspectivas organiza-
cionais, positivando-as e internalizando a metodologia 5s e aplicando na prática.

FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL NO 
MODELO DE DESENVOLVIMENTO DE AMARTYA SEN: UMA ANÁLISE 
JURISPRUDENCIAL SOBRE A PERÍCIA PRÉVIA
BRUNO BALDINOTI
EDINILSON DONISETE MACHADO

 No intuito de contribuir com o debate jurídico pertinente ao aprimoramen-
to de sua aplicação, mediante uma abordagem teórico-filosófica das construções 
teóricas de Amartya Sen, a pesquisa tem como objetivo verificar como o processo de 
recuperação da empresa em crise seja um instrumento que possibilite não apenas 
promover à superação da crise empresarial para tornar-se um mecanismo jurídico 
voltado à expansão dos interesses econômicos do empresários, mas que a partir 
dela, seja promovida a manutenção da empresa para que ela continue a exercer a 
sua função social para com a sociedade, de tal modo que, serão mantidos os pos-
tos de empregos, inclusive com a criação de outros, continuidade no pagamento de 
tributos e a circulação de produtos e serviços para o mercado de consumo. Nesta 
vertente, assume-se como opção metodológica a adoção do raciocínio hipotético-
-dedutivo, bem como a adoção do procedimento de análise de conteúdo em pesqui-
sa bibliográfica.
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EVICÇÃO DO BEM ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA
ANDREY TOSIN DE OLIVEIRA
CESAR LEONARDO

 O Direito tem como função na sociedade, regular e resguardar os direitos 
do indivíduo, com a finalidade de proteger de forma a evitar vícios ou atuar quando 
há violação ao Direito. A evicção é uma forma de violação à ordem jurídica. Este ar-
tigo tem por objetivo abordar a responsabilidade diante da evicção na alienação por 
meio de hasta pública por arrematação, baseando-se e destacando a interpretação 
da ordem jurídica e da doutrina. Iremos conceituar o instituto da evicção também 
da hasta pública. A partir disso, será trazida a problemática referente à responsabi-
lidade perante os efeitos da evicção nesse tipo deve alienação. Sempre com base na 
análise da doutrina. E por fim, observações que de alguma forma podem contribuir 
nessa nesta lide. Para tal análise, utilizamos o método dialeto didático, juntando o 
fato concreto a teoria, além dos recursos de pesquisa, abrangendo pesquisas biblio-
gráficas, textos de lei e jurisprudência.

A RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANDONO AFETIVO
BÁRBARA SUEMI FUGIMOTO MONTEIRO
ALINE STORER

 O presente artigo tem como objetivo tratar sobre os aspectos jurídicos so-
bre a possível responsabilidade civil em caso de abandono afetivo. No primeiro mo-
mento, analisa-se os aspectos gerais da responsabilidade civil no Direito Brasileiro. 
Na sequência, desenvolve-se a análise sobre os aspectos jurídicos gerais no direito 
de família a fim de possibilitar a compreensão do conteúdo jurídico nas relações 
familiares. Em seguida, verifica-se os aspectos jurídicos que envolvem a filiação ana-
lisando especialmente os direitos e deveres que envolvem o poder familiar. Por fim, 
explora-se a possível configuração da situação jurídica do abandono afetivo como 
um ilícito civil a ensejar a aplicação da responsabilidade civil ao genitor omisso em 
seu dever jurídico de cuidado, bem como, promove-se a analise jurisprudencial e o 
posicionamento jurídico acerca do tema. Para a realização da pesquisa, utiliza-se o 
método hipotético-dedutivo, onde se elaborou as pesquisas bibliográficas e juris-
prudenciais.
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SISTEMA PENITENCIÁRIO E OS DIREITOS HUMANOS
BARBARA RODRIGUES SARMENTO
VIVIANNE RIGOLDI

 O presente artigo tem o propósito de abordar os assuntos conflitantes entre 
o sistema penitenciário Brasileiro e os direitos humanos de seus internos. O método 
utilizado é o dedutivo e será desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica. Rea-
lizando uma análise sobre a função social da pena privativa de liberdade, em quais 
condições os presos têm cumprido suas penas dentro dos estabelecimentos prisio-
nais do país, considerando essas circunstancias, a reflexão consististe em de forma 
crítica refletir sobre situação e as consequências das condições que são submetidas 
os encarcerados, como o fator gerador de reincidência, mortes e cruel quadro de 
violência dentro dos presídios. Diante de toda essa problemática, a crítica sobre a 
dupla penalização pois as condições em que são submetidos os presos, ferem seus 
direitos fundamentais, que não foram atingidos pela sentença.

A LEI MARIA DA PENHA E SUA APLICABILIDADE
CAMILA NETO BATISTA
CARLOS RICARDO FRACASSO

 A Lei n° 11.340/06, criada com o propósito de proteger a vítima de vio-
lência doméstica e familiar, busca prevenir, punir e erradicar a violência contra a 
mulher, estabelece como formas de violência, a física, moral, sexual, patrimonial e 
psicológica, e, notadamente contempla as medidas protetivas aplicáveis. Sua aplica-
bilidade, embora receba críticas a respeito da fiscalização adequada para garantir 
sua efetividade, tem em muitas hipóteses revelado como importante meio de prote-
ção das mulheres ofendidas.

A CRISE DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITOS E A 
PROPOSTA DA RAZÃO COMUNICATIVA: ANÁLISES SOBRE 
REPRESENTATIVIDADE E OS DISCURSOS JURÍDICOS
RAFAELA CARQUEIJEIRO MORO
OSWALDO GIACOIA JÚNIOR

 O presente trabalho propõe-se, em sua essência, à observação e estudo 
da relação entre o Direito moderno e o homem, de uma perspectiva que toma 
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por base a dignidade humana, com uma reflexão de teóricos contemporâneos da 
filosofia jurídica, destacando-se grande problema atual enfrentado pelo Direito 
moderno, a saber, a representatividade e tendo como pressuposto uma crítica ao 
sistema atual. Considerando o direito como médium à interação social e tendo 
como apoio o estudo da ação comunicativa habermasiana, a proposta culmina 
na exposição de uma base argumentativa ao cenário de descrença frente à cri-
se do Estado democrático de direitos, esclarecendo causas e consequências da 
derrocada, bem como o desenvolvimento destas. O projeto conta com referen-
ciais substancialmente bibliográficos e tem como destinatários os sujeitos de 
direitos, inseridos no campo do mundo da vida, sobretudo relativamente no que 
tange os discursos jurídicos.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR
PAULA DETRANO DE LIMA
LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

 As relações de consumo encontram-se presentes na vida de todas as pes-
soas, desde pequenos até grandes tipos de transações, o que faz com o que Direito 
do Consumidor faça parte do dia-a-dia de todos. Entretanto, trata-se de uma relação 
inicialmente desigual, haja vista que aqueles que ofertam produtos ou serviços, são 
detentores de poderes maiores do que os que são inerentes ao consumidor. Essa 
desigualdade pode ser econômica ou técnica, e é amparada por diversos dispositi-
vos legais, bem como princípios de direito, alguns inclusive de cunho constitucional. 
Dessa forma o Código de Defesa do Consumidor veio para regular tais relações. Na 
prática, o que ocorre é que no momento em que um direito é desrespeitado, e há 
necessidade de busca judicial para o seu reconhecimento, a relação de desigualdade 
precisa ser atenuada, o que se dá pela possibilidade de inversão de ônus da prova, 
objetivo central do estudo desse artigo.
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DIREITO PENAL DO INIMIGO: SUA EXPANSÃO E APLICAÇÃO 
PRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO E 
ESTRANGEIRO
LUCAS MARINS NISHIKITO
RICARDO FRACASSO

 A teoria do Direito Penal do Inimigo, conhecida como Direito Penal do Autor, 
criada pelo jurista alemão Günther Jakobs, classifica as pessoas como cidadãos ou ini-
migos em casos de exceção. Surgiu em legislações ao redor do mundo e também no 
ordenamento jurídico brasileiro, de maneira que os Estados se vêem forçadas a flexi-
bilizar direitos e garantias constitucionais de indivíduos que atentam contra a ordem 
vigente de maneira contumaz, como forma de garantir finalidade da norma penal.

O INSTITUTO DA PRISÃO PREVENTIVA E O CRIME DE TRÁFICO DE 
DROGAS: UMA ANÁLISE SOB A ÉGIDE DO PRINCIPIO DA DIGNIDADE 
DA PESSOA HUMANA
MARIA CAROLINA RUBI PALMEZAN BEZERRA
EDINILSON DONISETE MACHADO

 O presente trabalho trata de uma análise acerca da decretação da prisão pre-
ventiva nos casos de réus processados pelo crime de tráfico de drogas. É de notório 
saber que a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental que encontra 
amparo máximo na constituição federal. Sob esta égide é argumentada a problemática 
do uso excessivo da decretação da prisão preventiva por juízes criminais e as conse-
quências sociais e econômicas ao réu e a sociedade. A pesquisa é qualitativa e o método 
é indutivo. Quanto aos procedimentos técnicos pode ser classificada como bibliográfi-
ca, com análise jurisprudencial, normativa e principiológica. Finaliza-se este breve re-
sumo abordando a proporcionalidade das consequências e a finalidade da preventiva.

O SELETIVISMO PENAL BRASILEIRO E SEUS IMPACTOS SOCIAIS
ANNA FLAVIA S. MARTINEZ
ANA CAROLINA MORATO SANT’ANNA
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

 O presente trabalho buscar analisar o problema da miséria governada atra-
vés do sistema penal. Porque de acordo com os últimos dados coletados, o sistema 
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prisional brasileiro possui 64% afrodescendentes em comparação com outras raças. 
Pela primeira vez, o número de presos no país ultrapassou a marca de 600 mil. O núme-
ro de pessoas privadas de liberdade em 2014 é 6,7 vezes maior do que em 1990, sen-
do que dois em cada três presos são negros. Dessa forma, questiona-se a efetividade 
do sistema penal brasileiro e como o Estado tem aplicado um padrão específico para 
pessoas que são consideradas criminosas. Portanto torna-se necessário notar que tal 
cultura do aprisionamento, vincula-se ao etiquetamento penal, gerando um controle 
social estritamente seletivo que visa o enquadramento das pessoas pobres e negras.  
PALAVRA-CHAVE: seletividade penal, encarceramento, criminologia crítica

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA: ANÁLISE 
DA CONCEPÇÃO DE BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS
ANA CLARA PRADO PARPINELI
ADRIANO OLIVEIRA MARTINS

 A Lei n° 11.101/2005 traz o instituto da recuperação judicial para as em-
presas cuja viabilidade econômica é possível, buscando ao máximo efetivar o princí-
pio da preservação da empresa decorrente da sua função social. Entretanto, alguns 
créditos ainda estão excluídos deste instituto, como é o caso da propriedade fidu-
ciária, dentre os seus bens, alguns são considerados bens essenciais à atividade em-
presarial, cujo prazo do “automatic stay” pode ser prorrogado para a manutenção da 
posse dos bens garantidos com alienação fiduciária, e por conseguinte, propiciando 
na continuação da atividade, ao invés da retirada, pelo alienante. O presente estudo 
utiliza-se da metodologia hipotético-dedutiva e análise bibliográfica como fonte de 
observação teórica para melhor aplicação dos processos que envolvem a alienação 
fiduciária de bens de capital essenciais do empresário em recuperação judicial.

ESTUDO PSICOSSOCIAL, PROVAS E DECISÃO JUDICIAL
ANA FLAVIA DE ANDRADE NOGUEIRA CASTILHO
RICARDO PINHA ALONSO

 O trabalho tem por objetivo analisar sob a perspectiva jurídica os Estudos 
Psicossociais utilizados para auxiliar nas instruções probatórias processuais. Traba-
lha-se o problema fundamentado na especulação inicial de ser ou não, o referido es-
tudo uma prova nos autos e quais implicações fáticas produzem as diferentes inter-
pretações quanto a sua natureza? A justificativa da pesquisa estende-se a indecisão 



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 259

jurisprudencial e doutrinária quanto à temática, que pode alimentar uma suposta 
ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. As conclusões do trabalho 
não exaurem a temática, porém concentra-se em apontamentos e ponderações ele-
mentares de jurisprudências que podem comprometer a interpretação da natureza 
do Estudo Psicossocial, consolidando-o invariavelmente probatório. Ademais, a pes-
quisa se realiza pela abordagem qualitativa, pelo método hipotético-dedutivo e com 
objetivos exploratórios e explicativo.

ALIENAÇÃO PARENTAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS
JESSICA GUINDAS RODRIGUES
ALINE STORER

 O presente artigo tem como escopo a análise da alienação parental no Direi-
to Brasileiro e para o desenvolvimento do tema proposto analisa-se num primeiro 
momento, aspectos relevantes do Direito de Família. Na sequência do desenvolvi-
mento do estudo busca-se analisar a situação jurídica da alienação parental e seus 
aspectos jurídicos caracterizadores. Por fim, pretende-se analisar quais as conse-
quências jurídicas que advém da situação jurídica da alienação parental para quem 
a pratica, analisando-se as normas que regulamentam a temática. Nesse contexto, 
para concretizar o objetivo da pesquisa utiliza-se no seu desenvolvimento o método 
hipotético-dedutivo, analisando-se ampla referência bibliográfica sobre o tema e a 
análise de jurisprudência que envolvem a temática.

A CRISE DA SEGURANÇA PÚBLICA PERSPECTIVAS E DESAFIOS
VINÍCIUS SILVA LUIZ
LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

 O direito a segurança pública vem amparado pela Constituição Fede-
ral através de seu artigo 144, as instituições, no entanto, não têm capacidade de 
garantir a eficácia desse direito, nos trazendo a crise atual da segurança em que 
anualmente no Brasil temos um crescimento no número de homicídios. Em con-
junto com a análise das políticas públicas é importante analisarmos o desar-
mamento civil e o crescimento da indústria de segurança privada. Ambos têm 
importância vital na crise que presenciamos e podem ser parte da solução em 
conjunto com políticas públicas adequadas. O presente trabalho tem o objetivo 
de analisar estes fatores tão importantes para uma agenda de segurança sólida, 
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bem como especificar as falhas da política atual. O método de pesquisa é o dedu-
tivo e as técnicas de coleta de dados são: bibliográfica, documental e via internet.  

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO COMO EFETIVAÇÃO 
DO DIREITO A EDUCAÇÃO
MATHEUS AUGUSTO RIBEIRO DE BRITO
RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES

 O objetivo do trabalho é analisar a efetivação do direito à educação para 
portadores de deficiência por meio do Atendimento Educacional Especializado. A 
metodologia para o processo investigativo se dará pelo levantamento bibliográfico 
e entrevistas com profissionais da área, tendo como parâmetro o método hipotéti-
co-dedutivo. Com o surgimento de novas políticas públicas visando à inclusão dos 
deficientes no sistema educacional brasileiro, observa-se um impacto social que para 
ser solucionado necessita buscar a superação de antigos paradigmas e preconceitos. 
O trabalho se justifica pela sua relevância social em garantir a efetivação de um direi-
to fundamental, porém que é, costumeiramente negligenciado. Concluiu-se que, para 
que seja concretizado de maneira eficiente, não somente é necessária a aplicação do 
Atendimento Educacional Especializado, mas, principalmente, se faz imperioso que 
que seja o adequado para atender às diferentes necessidades dos alunos.

O DIREITO INTERNACIONAL DA PRESERVAÇÃO DAS BALEIAS
MARIANE GODOY GUIZILIN
GILSON CESAR AUGUSTO DA SILVA

 A baleação, ou a caça às baleias, faz parte tanto em territórios nacionais 
como em territórios internacionais e faz parte da cultura de alguns países. O seu 
consumo para fins comerciais é muito lucrativo. No ramo alimentício sua gordura é 
utilizada para cozinhar alimentos, e sua carne para consumo. No setor industrial na 
fabricação de óleos, além da extração das barbatanas que eram usadas na fabrica-
ção de espartilhos femininos e escovas, e a cera para fabricação de velas. Os ossos 
da baleia também eram aproveitados na criação de joias, peças de xadrez e outros 
brinquedos. E até mesmo algumas atividades. No século XX, a captura de baleia se 
tornou muito eficiente, levando ao uma decadência significativa de várias espécies 
como a Baleia Azul e a Baleia Comum que chegaram perto de ser extintas.
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O CARÁTER VINCULANTE DO CONSELHO MUNICIPAL NAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS INFANTOJUVENIS
NATHÁLIA FONTANA
LUCIANO RAMIRES

 O estudo tem por objetivo, analisar a participação popular dos Conselhos 
Municipais na elaboração de políticas públicas necessárias para a Criança e o Ado-
lescente. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e com a elaboração do 
Estatuto da Criança e Adolescente, foram obtidos diversos avanços. Não obstante, 
imperioso reconhecer que milhões de crianças e adolescentes continuam perdidos 
para a sub-cidadania, logo, é necessário compreender quais são os caminhos que le-
vam o infanto-juvenil até a marginalidade social. A criação dos Conselhos Municipais 
adquire suma importância, vez que estes possuem caráter vinculante em relação às 
decisões do Poder Público. A administração não pode alegar falta de orçamento para 
realização de políticas públicas, haja vista o Princípio da Prioridade Absoluta, vez 
que “lugar de criança é nos orçamentos públicos”. O método de pesquisa é o deduti-
vo, as técnicas de coleta de dados são: bibliográfica, documental e via internet.

PROCEDIMENTOS DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
JOÃO VICTOR MENDES DOS SANTOS
BRENO MACHADO CANIZARES
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

 O objetivo principal do trabalho é estudar todo o procedimento existente 
em uma investigação criminal, tendo a Criminologia como principal objeto de es-
tudo, abordando alguns aspectos da Psicologia Forense, sendo eles fundamentais 
no contexto de um crime. Serão consultados sites relacionados ao assunto, além de 
algumas referências bibliográficas ligadas a Criminologia. Infelizmente, muitos cri-
mes acontecem de forma a não deixar sequer pistas nítidas a respeito do ocorrido, 
dificultando muito o trabalho dos agentes envolvidos na investigação, tornando o 
trabalho justificável pela abrangência profunda no crime, na vida do criminoso, na 
ressocialização, alguns aspectos relacionados a conduta utilizada pelos agentes de 
investigação do crime, entre outros fatores que o constituem. A junção de todos es-
ses elementos torna mais fácil a conclusão do inquérito policial, e fornecer resposta 
à sociedade afetada.
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EFETIVIDADE DA AUTOFALÊNCIA NO BRASIL
LUCAS REZENDE MATTOS
ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS

 A autofalência é um importante instrumento para a solução de uma empresa 
em crise, promovendo a liquidação do patrimônio do devedor que, em dificuldades 
econômico-financeiras, conclui que não atende aos requisitos para a sua recuperação 
judicial. A autofalência deve buscar a preservação dos bens de produção, contribuin-
do para a potencialização do valor dos ativos do devedor, com objetivo de propiciar 
um melhor retorno aos seus credores. Esta ação visa garantir o aumento de eficiência 
na liquidação de empresa inviável economicamente. Sendo sua inviabilidade confir-
mada, cabe ao empresário em crise promover a liquidação dos bens da empresa para 
ter uma eficiente redução nas perdas dos credores e, não menos importante, a socie-
dade. Torna-se de grande relevância a autofalência, pela sua eficiência e resultado, 
como no atual momento de crise econômica em que o país se encontra.

INOVAÇÃO DISRUPTIVA: MEDIAÇÃO DIGITAL COMO INSTRUMENTO 
PARA EFETIVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA BRASILEIRA
JÚLIO CÉSAR LOURENÇO DO CARMO
MÁRIO FURLANETO NETO

 A teoria da Inovação Disruptiva caracteriza o fenômeno pelo qual uma ino-
vação transforma setor ou mercado, mediante a aplicação de processos mais sim-
ples, céleres e menos oneroso, ocasionando, via de consequência, o rompimento do 
modelo de negócios padrão, em cujo contexto se insere a Mediação Digital. Assim, 
no âmbito de linha de pesquisa crítica aos fundamentos da dogmática jurídica e o 
emprego do método dialético, valendo-se dos procedimentos técnicos de revisão 
bibliográfica, legislativa, jurisprudencial e documental, estudar-se-á os conceitos e 
o emprego das tecnologias da informação na sociedade atual, bem como tecer-se-
-á análise, com base no Direito pátrio e comparado, acerca do instituto da Media-
ção, culminando em apontamentos inerentes ao potencial disruptivo da mediação 
aplicada em ambiente digital. Conclui-se que a Mediação Digital altera o paradigma 
atual de resolução de controvérsias, proporcionando aos cidadãos amplo e eficaz 
acesso à ordem jurídica justa e tempestiva.
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CRIMES DE COLARINHO BRANCO: LAVAGEM DE DINHEIRO POR 
INTERMÉDIO DOS PARAÍSOS FISCAIS
GABRIELA CRISTINA DA MATA GARCIA
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

 Em razão da globalização da economia, de novos parâmetros empresariais, 
novos posicionamentos políticos- econômicos, se instaura um mercado desenfreado 
de circulações de capitais, abrindo portas para o crime de lavagem. Por se tratar de 
um crime sofisticado e a complexidade da operação dos processos de lavagem de 
dinheiro, o rastreamento desse ilícito, pela existência de sigilos bancários que pro-
tegem esses agentes criminosos quando se utilizam desses serviços oferecidos nos 
setores em que é movimentado esse capital, torna a Bahamas, Hong Kong e Suíça 
os três maiores paraísos fiscais da atualidade, por manterem sua taxa de impostos 
sobre transações baixa e por ter sigilo bancário de difícil quebra.

NEUROCIÊNCIA E CRIMES SEXUAIS
LENISE JULIANE PEDROSO
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

 A Neurociência é vista como uma ciência interdisciplinar encarregada do 
estudo da estrutura e de todas as funções normais e patológicas do sistema nervoso. 
Novas descobertas científicas na área da neurociência sobre o funcionamento do 
cérebro provocaram indagações em outras áreas do conhecimento, como no Direi-
to e sobretudo no Direito Penal, que lida diretamente com comportamentos huma-
nos e imputabilidade. De acordo com Hassemer, que em seus estudos estabelece a 
conexão entre o acontecimento e a responsabilidade por este do ser humano que 
o causou, afirmando que é questionável se a pessoa no momento da ação poderia 
formular uma reprovação pelo acontecimento causado, sugerindo se que em alguns 
casos, não se pode responsabilizar a pessoa pelo evento. Importantes experimentos 
indicam aos penalistas que o caminho da ciência médicas é o de negar a liberdade 
humana e de propor tratamentos eficazes aos desvios comportamentais. Esse é o 
objeto da pesquisa bibliográfica proposta.



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 264

A PRISÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS SOBRE O INDIVÍDUO
VITORIA MOREIRA DA SILVA
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVAO

 O tema do presente é a prisão e suas consequências sobre o indivíduo. O 
objetivo é analisar se o cárcere é eficaz ou não, e se após o cumprimento da pena o 
encarcerado sai psicologicamente “melhor ou pior”, com relação à recuperação para 
vida em sociedade. O método utilizado foi o hipotético-dedutivo. Além da investi-
gação sobre o assunto, este irá lidar com a questão das experiências desumanas do 
preso, que podem levá-lo a sair ainda mais incapaz de conviver no meio social. As 
hipóteses pensadas para o presente são as graves ofensas aos direitos humanos, e 
objetificação do indivíduo, que em contrapartida cultivam o ódio fazendo com que 
ele saia da prisão uma pessoa mais propicia a cometer novos crimes, por vezes com 
maior potencial lesivo. Concluindo por tanto que o sistema prisional brasileiro não 
é bem-sucedido em recuperar o infrator, pelo contrário, estimula a prática de novos 
crimes, pois o detento perde a sua autocontenção e o autoconhecimento, com a volta 
à criminalidade.

A TRANSFORMAÇÃO DE UMA SOCIEDADE LIMITADA EM EIRELI
FERNANDA RIBEIRO BONFIM
ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS

 O tema deste trabalho trata-se da transformação das sociedades empresa-
riais em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI). Sabe-se que 
a EIRELI tem como propósito a diminuição dos riscos dos patrimônios pessoais da 
pessoa que pretende exercer sua atividade econômica se tornando empresário indi-
vidual. Usa-se como método para o presente trabalho o hipotético-dedutivo, tendo 
baseamento no art. 990-A do Código Civil. O objetivo do presente feito é se há a 
possibilidade de um dos sócios de uma sociedade empresarial, como por exemplo, 
a limitada, no ato de destituição da sociedade, pode transformar tal sociedade em 
EIRELI, resultando, assim, na concentração quotas. Conclui-se que de acordo com a 
legislação brasileira, poderá o empresário transformar sociedade em empresa indi-
vidual de responsabilidade limitada, resultando na concentração de quotas, desde 
que seu capital social seja 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país.
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IMPLANTAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL NA GRADE 
CURRICULAR DO ENSINO REGULAR COMO MEIO DE 
RECONSTRUÇÃO DA CIDADANIA
BRUNO PAROLISI SANTANA
VIVIANNE RIGOLDI

 O presente artigo expõe a inclusão de noções basilares da ciência jurídica na 
grade curricular de instituições de ensino regular, como iniciativa adequada e opor-
tuna, visto que o ensino jurídico, ainda que em nível primário e secundário, seria 
essencial para o exercício da cidadania, para nortear os comportamentos desiguais, 
uma vez que o direito está ligado diretamente na vida dos cidadãos, e estes, sendo 
orientados, tudo se tornaria mais fácil. A educação, sendo regrada especificamente 
pela Constituição Federal, leva nas suas metas o progresso da pessoa, sua capacita-
ção para a cidadania e destreza para o trabalho, sendo a educação jurídica de subs-
tancial interesse para a obtenção dessas finalidades. Do mesmo modo colabora para 
o crescimento intelectual, gerando um conhecimento significativo dos seus direitos 
e instigaria à luta por uma sociedade mais justa, ética e menos corrupta. O método 
utilizado é o dedutivo e será desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica.

TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO A REALIDADE 
DOS MAIS POBRES
PAULA GRAZIELLE INÁCIO DE AZEVEDO
OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

 A escravidão ainda é uma ferida aberta na humanidade que sangra e faz 
vítimas todos os dias, fechar os olhos para essa realidade é compactuar com esses 
crimes. Mesmo em pleno século XXI muito países enfrentam dificuldades de acabar 
com o trabalho escravo moderno, segundo dados da OIT existem atualmente cerca 
de aproximadamente 40,3 milhões de pessoas reduzidas à condição análoga a escra-
vo pelo mundo, está presente nas mais variadas regiões desde países subdesenvol-
vidos a grandes potências mundiais, acabar com o trabalho forçado e erradicar de 
vez a escravidão, não é uma tarefa fácil, exige-se muito dos governantes, iniciativa 
privada, organizações de apoio aos direitos dos trabalhos e direitos humanos, e tam-
bém da sociedade. Uma característica importante é que as vítimas são em grande 
maioria pessoas pobres, pois sem estudo, educação e boas oportunidades de vida 
estão mais suscetíveis a caírem nas armadilhas de um trabalho escravo.
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DIREITO AUTORAL: PLÁGIO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
MATHEUS AUGUSTO SANTOS DE ANDRADE
TEÓFILO MARCELO DE ÁREA LEÃO JUNIOR

 O exposto artigo tem como tema o direito autoral, em especifico o plágio da 
propriedade intelectual e seus problemas relacionados, como também a importân-
cia de suas prerrogativas para a proteção de obras criativas. O objetivo desse estudo 
é abranger as concepções da lei e da sociedade que se relacionam com os referidos 
problemas. O método investigativo adotado no trabalho apoiou-se na pesquisa bi-
bliográfica de espécie qualitativa. Esse estudo mostra que as leis elaboradas para 
preservar o interesse jurídico de um indivíduo por sua criação abstrata é de suma 
importância e não existe a obrigação da introdução específica das grades curricula-
res desta matéria. Esta falta ao estudo de futuros operantes do direito traz dificul-
dades na elaboração de nova jurisprudência e leis. Como conclusão a obrigação do 
estudo dessa matéria nas faculdades é de importância para criadores de produtos 
resultantes de seus intelectuais esforços, pois consequentemente o farão circular 
pela sociedade.

SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR: UMA INVESTIGAÇÃO 
SOBRE A OBRIGAÇÃO DAS PARTES PARA UM AMBIENTE DE 
TRABALHO SEGURO
LUANA QUEIROZ DAL EVEDOVE
OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

 Empregados e empregadores devem agir em cooperação na busca de um 
ambiente de trabalho seguro, sem acidentes. Sabemos que os acidentes não acon-
tecem por acaso e que muitos deles podem e devem ser evitados, uma vez que as 
consequências podem acarretar não somente uma incapacidade temporária para 
o trabalho, mas também em razão da gravidade, uma incapacidade definitiva e nos 
casos mais extremos, até o falecimento do empregado. Considerando que o sucesso 
do empreendimento empresarial, também depende do bem-estar social do traba-
lhador, assegurar um ambiente de trabalho seguro é ideal, para todas as partes en-
volvidas, assim, a presente pesquisa, busca investigar as causas que colaboram para 
ocorrência dos acidentes e quais medidas deveriam ser adotadas pelas partes para 
evita-los.
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ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS, 
LIBERDADE DE CRENÇA E A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA
JESSICA MASSAE HIRASE
JOSÉ RIBEIRO LEITE

 Em 27/09/2017, o STF julgou a ADI 4439 acerca do ensino religioso nas 
escolas públicas brasileiras, na qual se questionava a aplicação do caráter confes-
sional ao invés do não confessional, em um país laico. Observa-se que a Constituição 
Federal de 1988, ao legislar sobre a liberdade de expressão e crença, possibilitou a 
todos, sem exceção, a exposição de sua fé sem qualquer constrangimento. No en-
tanto, alguns indivíduos atacam outros, alegando ser em nome da religião correta, 
ultrapassando as barreiras do respeito mútuo daqueles que pensam diferentes. Ora, 
ao mesmo tempo em que a CF/88 consagra a liberdade de crença e existe o en-
sino religioso, porque permitir a intolerância religiosa? Por meio de bibliografias 
diversas e pesquisas, juntamente com o professor orientador, objetiva-se encontrar 
alternativas para o combate à intolerância coletiva, sem deixar de lado o conheci-
mento das variadas religiões existentes. Nada mais certo que o conhecimento muda 
opiniões e visões humanas.

A REGULAMENTAÇÃO DO BITCOIN NO BRASIL
GIANE FRANCINA ROSA
BRUNO HENRIQUE PEREIRA COSTA
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

 O trabalho aborda os principais aspectos do bitcoin, considerada hoje a 
principal dentre várias criptomoedas. Estas, por sua vez, possuem a proposta de 
facilitar as transações monetárias podendo ser utilizadas universalmente, dispon-
do de maior proteção, graças ao blockchain. Por ser uma moeda nova e que apre-
senta grande expansão no mercado o bitcoin tem sido muito discutido em assuntos 
relacionados à regulamentação. Conforme disposto no artigo 164 da Constituição 
Federal, é dever do Banco Central controlar a emissão de moedas, o que significa 
dizer que no Brasil, de natureza intervencionista, há necessidade de regulamenta-
ção pelo Bacen. E esta discussão inicial que este trabalho visa oferecer, o que fará 
com base em levantamento bibliográfico – de bases nacionais e internacionais so-
bre o assunto. 
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LEI DE CRIMES SEXUAIS: ANÁLISE DO CRIME DE ESTUPRO A LUZ 
DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
ANA LÚCIA DA SILVA MARQUES
GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

 O crime de estupro já sofreu diversas modificações no âmbito jurídico ao 
longo da história, de maneira a seguir em busca da mais justa e proporcional re-
primenda ao criminoso nestes casos, com a devida proteção à vítima. Entretanto, 
infelizmente, ainda há algumas falhas neste contexto, que serão analisadas com o 
emprego do método dedutivo, com pesquisas doutrinárias, legislativas e análises 
jurisprudenciais. Ao longo do artigo, será exposta a transição legislativa dos crimes 
sexuais, com enfoque no delito de estupro, bem como a análise da lei a luz do prin-
cípio da proporcionalidade, verificando-se o cumprimento dos vetores da proibição 
do excesso e da insuficiência. Conclui-se que ainda é necessário que o poder judiciá-
rio faça a análise de cada caso concreto de maneira a adaptar-se a todas as peculia-
ridades, podendo, assim, chegar a pena adequada ao delito.

ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA: A ALIENAÇÃO DO HOMEM EM 
RELAÇÃO A SI PRÓPRIO
MIRELLA DA SILVA MIELO
SANDRA REGINA VIEIRA DOS SANTOS

 O trabalho deverá refletir sobre alguns fatos vinculados à vida cotidiana 
a partir da leitura do romance Ensaio sobre a cegueira de José Saramago. Refle-
tir sobre preconceitos, desigualdade social e abuso de poder das autoridades, que 
existem tanto no romance quanto na nossa realidade. O autor relata a nossa ceguei-
ra cotidiana em relação a crise de nossa própria sociedade, e o modo como o ser 
humano reage às suas próprias impotências e incapacidades. A cegueira dos olhos 
mostra como a nossa sociedade é individualista, oportunista, egoísta, intolerante 
e acomodada. O objetivo, então, será pensar em possíveis caminhos traçados pelo 
Direito para combater os problemas retratados no livro e encontrados na sociedade 
atual. E, assim, discutir a necessidade da garantia do direito da dignidade da pessoa 
humana. O artigo será desenvolvido a partir de pesquisas feitas em referenciais bi-
bliográficos relacionados ao tema: a leitura da obra, crítica literária, livros de Direito 
e Sociologia.
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A RESPONSABILIDADE CIVIL DO INTERMEDIADOR DE 
PAGAMENTOS NAS COMPRAS ONLINE
WEINNER BRAGA PEREIRA
ÁLVARO TELLES JÚNIOR

 O comércio online de produtos e serviços tem movimentado cifras bilioná-
rias no mercado brasileiro nos últimos anos. Grande parte desse dinheiro passa pe-
las empresas intermediadoras de pagamento, que oferecem maior segurança para o 
comprador e para o vendedor nessas transações. Apesar disso, ainda ocorrem casos 
em que uma ou ambas as partes se sentem lesadas por terem sofrido algum tipo 
de fraude, ou por terem recebido um produto avariado, por exemplo. Este trabalho 
trará informações sobre o papel desempenhado pelo intermediador de pagamen-
tos nas compras online, especialmente sobre sua responsabilidade civil perante as 
transações que geram algum desacordo entre as partes. Para isso, verificar-se-á se 
existe legislação específica para este tema em nosso ordenamento jurídico, se são 
aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ou a norma geral do 
Código Civil, e como o entendimento jurisprudencial tem se manifestado em relação 
aos litígios que chegam aos tribunais.

A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA À LUZ DOS 
FUNDAMENTOS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
BRYAN RIBEIRO DA CRUZ
BEATRIZ ALVES DA SILVA CORDEIRO
DANIELA RAMOS MARINHO

 Este trabalho busca discutir a responsabilidade social da empresa, mas com 
o objetivo de elucidar como esta responsabilidade se estende aos objetivos funda-
mentais da República Federativa do Brasil, presentes no artigo 3° da Constituição 
Federal. Para isto utilizou-se do procedimento bibliográfico com a escrita no método 
hipotético-dedutivo para se problematizar sobre como as empresas estão atuando 
no cumprimento dos objetivos insertos no mencionado texto constitucional. Visa, 
desta forma, demonstrar que o incentivo do Estado no desenvolvimento da empresa 
traria benefícios para toda a sociedade, dada a responsabilidade social da empresa. 
Em sua fase inicial, a pesquisa se dará neste primeiro momento com base em levan-
tamentos bibliográficos sobre o assunto.
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O CYBERBULLYING E A ATUAÇÃO DO DIREITO BRASILEIRO
JOAO VITOR PENNA ARAUJO
MARIO FURLANETO NETO

 A disseminação da Internet tem impactado cada vez mais o cotidiano social, 
em especial por se tratar de ferramenta que potencializa os fatos e institutos, tanto 
de forma positiva quanto negativa, em cujo contexto se insere, na última hipótese, a 
prática do Cyberbullying, conhecido por ser a execução intimidação sistêmica, mais 
conhecida como Bullying, por meio do espaço virtual. Assim, no âmbito da linha de 
pesquisa crítica aos fundamentos da dogmática jurídica, com emprego do método 
dedutivo e os procedimentos de revisão bibliográfica e legislativa, busca-se eviden-
ciar os elementos que tipificam o Cyberbulliyng, bem como estudar os impactos 
sociais e psicológicos causados por tal conduta. Conclui-se pela necessidade de se 
buscar a conscientização da sociedade em face dos impactos negativos decorrentes 
do Cyberbullying, como a melhor ferramenta para prevenir a conduta.

POR TRÁS DA MODA: O TRABALHO ESCRAVO 
NAS INDÚSTRIAS TÊXTEIS
JULIA CAROLINA DOGANI
MARÍLIA VERÔNICA MIGUEL

 O presente artigo tem como objeto de estudo o trabalho escravo na indús-
tria têxtil. Para tanto, será utilizado o método dedutivo de pesquisa e a utilização de 
bibliografia, documental e legislativa. Será observado que uma grande parte desses 
trabalhadores são imigrantes que vem de seus países em busca de um sonho e que 
ao final tudo se torna um pesadelo quando seus direitos são violados e totalmente 
ignorados por maus empregadores. O presente estudo traz uma breve reflexão da 
proporção tomada sobre o tema no Brasil e no mundo, serão abordados os efeitos 
causados, as medidas preventivas utilizadas e a punição aplicada no âmbito penal e 
trabalhista, com base em jurisprudências. Então, buscar-se-á compreender mais so-
bre o instituto da escravidão moderna, o respeito ao princípio da dignidade humana 
e as condições dignas de trabalho e das diversas violações elencadas como regime 
de trabalho análogo a escravo, contrariando a Constituição, no que refere aos direi-
tos e garantias fundamentais.
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DESIGUALDADE SALARIAL ENTRE SEXOS E SEU 
IMPACTO NA ECONOMIA
GUILHERME DA SILVA PEREIRA
CAIO MIOTO AIRES
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

 Um dos problemas presentes na sociedade brasileira é a desigualdade sala-
rial entre sexos. Desta forma, esse trabalho tem como objetivo analisar se essa de-
sigualdade constitui óbice para o desenvolvimento econômico do Brasil. Para tanto, 
o trabalho se estruturará em três partes, a primeira apresentará, sob uma perspec-
tiva histórica, o papel da mulher na sociedade brasileira, a segunda o crescimento 
da mulher no mercado de trabalho e a terceira exibirá as estatísticas colhidas da 
sociedade atual sobre o assunto e analisará se há influência do tema abordado na 
primeira e segunda etapa em relação à sociedade estudada na terceira. Para tanto, 
utilizar-se-á para isto os procedimentos de levantamento bibliográfico e documen-
tal, desenvolvendo a pesquisa no método hipotético-dedutivo.

A EFETIVAÇÃO DO DIREITO A EDUCAÇÃO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE COMO FERRAMENTA DE MINIMIZAÇÃO DA 
CRIMINALIDADE INFANTIL
CAMILA POLASTRO DADALTO
TEÓFILO MARCELO DE AREA LEÃO JUNIOR

 A luz do direito à educação da criança e adolescente, positivado no artigo 
6° da Constituição Federal de 1988, reafirmado no artigo 227 da mesma e também 
na lei 8.069/90. O presente artigo tem como objetivo provar que a educação pode 
ser efetivada de formar programática e social, Pode ser usada como ferramenta de 
minimização da criminalidade infantil no Brasil. Busca averiguar: as principais in-
dagações sobre a efetivação do direito a educação e o pleno desenvolvimento da 
criança e adolescente; a evolução das leis e sua aplicação; a reflexão da responsa-
bilidade do Estado em face do princípio da responsabilidade tripartida e o nível de 
criminalidade infantil em países subdesenvolvidos; criações de políticas públicas 
para a concretização do direito à educação. Com base nos impactos causados pela 
negligência da prestação da educação daquele em desenvolvimento. Para fazer tal 
abordagem, foi empregado o método de abordagem dialético, utilizando-se de pes-
quisa bibliográfica e documentos
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DEFICIÊNCIA DA TUTELA JURISDICIONAL PARA A PROTEÇÃO DO 
DIREITO À INTIMIDADE, FRENTE A VIOLAÇÕES PELO REGISTRO 
NÃO CONSENTIDO DE NUDEZ E RELAÇÕES SEXUAIS
RAFAEL PEREIRA NUNES DA SILVA
DANILO PIEROTE SILVA

 O presente trabalho dedica-se a análise, debate e estudo da prestação da 
tutela jurisdicional do Estado frente as violações ao direito constitucional à inti-
midade da pessoa humana por meio do registro não consentido de sua nudez ou 
relação sexual, através de filmagem ou fotografia. Tem com isso, o escopo de avaliar 
a gravidade das referidas violações, desvendar a existência, ou não, de fornecimen-
to, pela União, de adequada segurança jurídica aos indivíduos no que diz respeito 
a proteção do seu direito à intimidade e ponderar sobre os meios mais eficazes de 
fazê-lo. Almeja-se a conclusão a partir da análise de casos midiaticamente noticia-
dos, bem como, do ordenamento jurídico para, conjunta e comparativamente, de-
monstrar que há ainda poucos esforços estatais no sentido de coibir as violações à 
intimidade dos indivíduos, os quais permanecem, no que diz respeito a esse direito, 
desprotegidos.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO: A 
PARTICIPAÇÃO E A RESPONSABILIDADE DO ESTADO E SOCIEDADE
JOELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA SASSAKI
SOLANGE APARECIDA DEVECHI ORDONES

 A história da humanidade seguida dos seus acontecimentos mostra que, 
desde início de mundo, os homens buscam formas de ocupar espaço digno na socie-
dade em que vive. Essa labuta se torna mais difícil em se tratando de pessoas com 
deficiência e, principalmente quando o assunto está ligado aos direitos humanos e 
empregabilidade. Assim, o estudo tem a principal proposta de ampliar o conheci-
mento acerca das deficiências e fornecer subsídios para que as organizações aco-
lham e empreguem pessoas de maneira mais significativa. A metodologia explora-
tória, descritiva e analítica, com levantamento de fontes documentais que tratam os 
estudos jurídicos existentes; legislação nacional pertinente; jurisprudência relevan-
te etc. Os resultados apontam que, embora a legislação trabalhista brasileira garan-
ta às pessoas com deficiência a possibilidade de inserção no mercado, porém, essa 
mesma legislação não diminuiu as dificuldades da inclusão social dessas pessoas.
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A DEFENSORIA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DO 
ACESSO À JUSTIÇA
ALINE BUZETE GARDINAL
CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO

 A Constituição Federal de 1988 estabelece que é dever do Estado e da União 
prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, devendo fazê-lo por 
intermédio da Defensoria Pública, órgão independente e indispensável ao exercício 
da função jurisdicional. Ocorre que, em que pese a Defensoria Pública tenha suas 
atribuições expressas na norma constitucional, diversos são os questionamentos 
acerca do limite de sua atuação, posto que ao termo “necessitados”, expresso no 
artigo 134 da Constituição Federal, são admitidas variadas interpretações que se 
relacionam diretamente com o alcance e limite da atuação da instituição. Diante de 
tais questionamentos, considerando a atuação da Defensoria Pública como “custos 
vulnerabilis” e sua legitimidade sob a perspectiva da ADIN n° 3.943, o presente tra-
balho tem como objetivo identificar o alcance de sua atuação, o que o faz a partir 
do conceito de hipossuficiência, sobretudo pela identificação de diferentes grupos 
vulneráveis.

ALIENAÇÃO PARENTAL DENTRO DA DISSOLUÇÃO MATRIMONIAL
JANAÍNA DE OLIVEIRA CHIARELLI
LUIS VIEIRA CARLOS JUNIOR

 Alienação parental é o ato que têm por objetivo maior o afastamento da crian-
ça e do adolescente do genitor que não detém sua guarda. De forma corriqueira, esse 
instituto se dá em meio a separações e divórcios em que um dos pais não aceite de 
forma passiva o fim do vínculo, tendo em mente que irá se vingar do outro na parte que 
mais lhe doerá, no caso, os filhos. Dessa forma, seja por meio de palavras, atitudes ou 
insinuações, o genitor alienador consegue fazer com que o menor não mais deseje ver 
o outro genitor, não aceitando suas visitas, e tendo atitudes até agressivas em relação a 
ele como forma de defesa daquilo que, em sua mente em desenvolvimento, é verdadei-
ro. Dessa forma, o presente trabalho trará dos conceitos de dissolução matrimonial e de 
alienação parental, passando pelas suas causas, forma de configuração e Síndrome da 
Alienação Parental, e verificando quais princípios são desrespeitados quando se pratica 
tal ato em relação a uma criança ou adolescente.
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDIO CIRURGIÃO PLÁSTICO
GUILHERME DE OLIVEIRA ALVES
LUIS VIEIRA CARLOS JUNIOR

 O Brasil é um dos países com maior número de intervenções e correções 
estéticas (cirurgia plástica), também considerado referência mundial na área. Da-
dos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica mostram que cerca de 73% são de 
ordem estética. O referido estudo trata da responsabilidade civil dos médicos que 
atuam nesta área, no caso o cirurgião plástico e de como ele deverá ser responsabi-
lizado nos casos em que o procedimento falhar sendo feita uma análise da conduta 
médica, do que foi realizado e se o paciente tomou todas as precauções para que 
tudo ocorresse de forma adequada e chegar ao resultado desejado. A vida é um bem 
inviolável, e a escolha do profissional é essencial na hora de realizar a cirurgia, onde 
ele tomará todas as providências e cuidados para desempenhar suas atividades na 
área da saúde, evitando erros que podem levar o paciente a danos de caráter irrepa-
ráveis ou até mesmo fatais e tendo como consequência o agente se responsabilizar 
pelo ato que lhe deu causa.

ADPF 442 EM MEIO AO PODER LEGISLATIVO E PODER JUDICIÁRIO
RENATA SUDÁRIO ZANETTI
RICARDO PINHA ALONSO

 A ADPF destina-se a proteger os preceitos fundamentais, de qualquer na-
tureza de poder público, que seja de valores supremos do Estado e da Sociedade. 
Como por exemplo, a ADPF 442 que visa a descriminalização do aborto em até a 12º 
semana de gestação. A ADPF 442 tem se sustentado na afronta que tal proibição tem 
em relação aos preceitos fundamentais da Constituição Federal, bem como, o im-
pacto que a criminalização do aborto tem sob a mulher e a qualidade de serviços de 
saúde. Por ser tratada na forma da Lei, a Arguição de Descumprimento é de eficácia 
limitada e regulamentadora. Logo, os legitimados para propor a ação são os mesmos 
que são aptos para propor a ADIN, sob julgamento feito pelo Supremo Tribunal Fe-
deral. No caso, a ADPF 442 foi proposta por um partido político com a assessoria da 
Anis – Instituto da Bioética, questionando a constitucionalidade dos artigos 124 e 
126 do Código Penal que vão na contramão a princípios e direitos fundamentais da 
Constituição Federal.
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ASSÉDIO MORAL CONTRA A MULHER NO MEIO AMBIENTE DO 
TRABALHO NO SETOR PÚBLICO E PRIVADO: A CULTURA MACHISTA 
DA SOCIEDADE BRASILEIRA E SEUS EFEITOS DANOSOS SOBRE A 
SAÚDE FÍSICA E EMOCIONAL DA MULHER
NYCOLE PEREIRA DE MENEZES
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

 A pesquisa apresentada analisa a realidade de mulheres que sofrem com o as-
sédio moral, por não encontrarem apoio na sociedade e a falta da aplicabilidade legal. 
Segundo o diário de notícias, 41,8% das mulheres dizem que são alvos para levá-las 
ao descontrole. Objetiva-se compreender como a cultura machista se forma e qual sua 
influência nas violências do âmbito moral, em relação às mulheres, no local de traba-
lho, tanto público quanto privado. Para tanto, procede-se à metodologia dedutiva. Desse 
modo, observa-se que diante de tantas manifestações das mulheres contra essa inti-
midação, o Estado, nosso representante não produz sanções. O que permite concluir 
que este tema será elaborado para fazer o que for necessário para que as pessoas se 
conscientizem que a mulher possui direitos que são assegurados pela Constituição e 
entender os motivos pelos quais a sociedade não apoia a mulher e, os do Estado, por 
não a incentivar a denunciar essa violência contra os direitos da dignidade.

PENTE FINO: REVISÕES PERIÓDICAS EM BENEFÍCIOS DE 
INCAPACIDADE - NECESSIDADE X CONSTITUCIONALIDADE
JONATHAN HENRIQUE MAZUTTI GIMENEZ
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

 Muito se fala do déficit previdenciário e como os auxílios doença e aposen-
tadorias por invalidez são grandes despesas ao cofre público. O presente artigo tem o 
intuito de questionar a importância desses benefícios e como as revisões feitas desde 
2016 vem impactando positivamente sobre os cofres, porém descumprindo aspectos 
constitucionais. Portanto, apresentamos o objetivo estudar desde a obtenção do direi-
to para receber os dois tipos de benefício, manutenção e suspensão, encontrar uma 
solução melhor do que simplesmente submeter o beneficiário a novas e recorrentes 
perícias do INSS. Visando tal propósito, iniciamos apresentando o contexto histórico 
da Previdência e Seguridade Social, em seguida trazendo conceitos sobre os benefícios, 
valores de cálculo de cada um e da perícia médica realizada pela autarquia INSS. Após 
o delineamento dos mencionados aspectos, o trabalho aborda hipóteses de solução dos 
conflitos encontrados, novos meios de perícia e até mesmo da obtenção do benefício.
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DA CONSTITUCIONALIDADE E LEGITIMIDADE DO INSS NAS AÇÕES REGRESSIVAS 
EM FACE DE EMPREGADOR CAUSADOR DE ACIDENTE DE TRABALHO

JOSÉ EDUARDO BIÉ DE LIMA
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

 A Constituição Brasileira de 88 instituiu em seu texto o acidente de trabalho 
como risco social que deve ser coberto pela Previdência. Tal norma assegura o direito 
do trabalhador em caso de acidentes laborais, que mediante contribuições recolhidas 
mensalmente pelos empregadores passa o encargo ao INSS que deve amparar os segu-
rados em caso de incapacidade temporária ou permanente. Ante o cenário de déficit em 
que se encontra o sistema previdenciário brasileiro, faz-se necessário o uso de todos 
os meios previstos em lei para de alguma forma ressarcir os cofres públicos. A ação re-
gressiva mesmo sendo um instrumento datado de 1991 só começou a ser utilizado pelo 
INSS a poucos anos e além do objetivo principal que é o de que os empregadores zelem 
pela saúde e segurança de seus empregados pode ser um meio de reparar os grandes 
danos aos cofres públicos, causados por empregadores negligentes.

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE 
PARA OS TRABALHADORES ATIVOS
CAROLINE OLIVEIRA CAUNETO
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

 A isenção instituída pelo artigo 6º, XIV da Lei 7.713/88, tem como intuito, o 
alívio dos portadores de doença grave dos encargos relacionados às despesas médicas 
e hospitalares, para que lhes possam conferir dignidade física, psicológica e financeira. 
Contudo, a lei beneficia apenas os trabalhadores inativos, consubstanciando-se em evi-
dente desrespeito ao princípio constitucional da igualdade. E não há como se justificar 
racionalmente tal discriminação, uma vez que o artigo 150, inciso II da Constituição 
Federal, consagrou o princípio da isonomia tributária que, impede a diferença de trata-
mento entre contribuintes em situação equivalente, vedando qualquer distinção. À luz 
do princípio da razoabilidade, conclui-se que, a melhor interpretação para o dispositivo 
legal em análise, é a que permite estender a referida isenção aos trabalhadores ativo, 
portadores das moléstias graves elencadas em seu artigo 6, XIV, em consonância com os 
valores acolhidos e priorizados pelo ordenamento.
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A POLÍTICA DE RECONHECIMENTO E A EMANCIPAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL
GIOVANA APARECIDA DE OLIVEIRA
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

 O objetivo do presente trabalho será estudar as possibilidades de ascensão 
da política de reconhecimento, como meio capaz de propiciar a emancipação social, 
com o desígnio de minimizar as guerras horizontais entre os indivíduos. Por certo, a 
formação contemporânea social, notadamente brasileira, encontra profundas omis-
sões ao intentar efetivar políticas públicas capazes de cessar os desrespeitos frente aos 
grupos minoritários, sobretudo, para os fins desta pesquisa, aos egressos do sistema 
prisional comum. Assim, o trabalho é justificável, tendo em vista a necessidade de ces-
sar as desigualdades sociais que marginalizam e excluem os componentes das classes 
minoritárias. Desta forma, analisar-se-á se a política de reconhecimento tem potencial 
emancipatório, quando vinculada ao respeito e cumprimento dos preceitos normativos, 
potencialmente capazes de viabilizar uma efetiva igualdade entre todos os indivíduos. 
Adotar-se-á o método dedutivo.

O TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS PARA 
EXPLORAÇÃO SEXUAL
LUIZA LEITE CORSATO
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

 O presente artigo tem por objetivo o estudo do tráfico internacional de pes-
soas para exploração sexual. Foi eleita como objeto de estudo essa intrigante questão, 
uma vez que a violência e o abuso contra a dignidade da pessoa humana, inclusive da 
mulher, são frequentes na atual sociedade global e capitalista. A discussão tratará da 
sua dimensão, em todo o mundo, mas em especial no Brasil, do “falso” consentimento 
das vítimas e sua vulnerabilidade em relação aos traficantes, e ainda a necessidade 
de cooperação intergovernamental entre os países, pois é um crime que ultrapassa os 
seus limites geográficos e, portanto, precisa da devida atenção de todos. Será abordada 
fazendo-se uso do método hipotético-dedutivo e, quanto aos procedimentos técnicos, 
a pesquisa pode ser classificada como: bibliográfica, documental e de levantamento de 
dados já existentes.
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ADOÇÃO INTERNACIONAL
ROSELI DE SOUZA DA SILVA
LUÍS VIEIRA CARLOS JÚNIOR

 O presente estudo tem por objetivo abordar sobre Adoção Internacional. A 
demora do judiciário pela procura da família da criança para que esta se restitua ao 
convívio familiar e após esgotados todos os meios é que esta criança é liberada para 
a adoção, é quando começa a excepcionalidade do brasileiro que reside no Brasil, e 
do brasileiro que reside no estrangeiro, e se esta criança não interessar a um deles é 
que o estrangeiro passa a ter o direito a adotar. No Brasil mesmo no tempo de hoje 
confundem adoção internacional com tráfico de criança, que infelizmente sempre 
irá existir, mas com as Leis, Convenções não existe a possibilidade do tráfico. Pelo 
fato de desejarem que a criança cresça em nosso País, esquecem que essa criança 
precisa de um lar, de amor, de uma família para que tenha uma vida digna indepen-
dente de qual país for viver. Essas crianças ao completarem a maioridade sairão 
desses abrigos sem nenhum respaldo, tendo que procurar a sua própria sorte.

O TRÁFICO DE PESSOAS PARA FINS DE EXPLORAÇÃO 
SEXUAL NO BRASIL
NAYARA LORENA COSTA VOLPE
VIVIANNE RIGOLDI

 O presente artigo trata do crime de tráfico de pessoas para fins de explora-
ção sexual. Utilizando do método dedutivo, o trabalho acadêmico parte de pesquisas 
com o intuito de extrair da informação utilizada o raciocínio lógico e a dedução para 
obter uma conclusão a respeito de um determinado assunto .O desenvolvimento 
do artigo acadêmico será por meio de análises do delito, dos conceitos, da visão 
dos Tribunais Internacionais, principalmente no Brasil, com o intuito de avaliar as 
consequências do tráfico sexual, e as maneiras de restringir o crime, de prevenção 
e cuidado com as vítimas, através da conscientização, informações de acesso à so-
ciedade para que busque as autoridades competentes, preparadas para esse tipo de 
situação.
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OS PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS 
CÍVEIS E SEU PAPEL NA EFETIVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA
LUCAS DAMACENO DE SIQUEIRA
LUIS VIEIRA CARLOS JUNIOR

 Devido ao cenário mundial do século XX de célere expansão do capitalismo, 
as relações jurídicas se desenvolveram ao mesmo ritmo, e dessa forma, procurou-se 
levar justiça as classes mais vulneráveis da sociedade possibilitando a continuidade 
do desenvolvimento das relações jurídicas. Nesse contexto, o Brasil a fim de atender 
a essas necessidades criou os Juizados Especiais Cíveis, adotando uma abordagem até 
então inédita no direito pátrio. Nesse liame, esse trabalho tem como objetivo transmitir 
maior entendimento sobre os Juizados na sociedade brasileira, uma vez que se tornou 
uma grande fonte de justiça, e talvez a única forma de acesso das classes mais vulnerais 
à tutela jurisdicional. Bem como apresentar o funcionamento dessa bem-sucedida fer-
ramenta de Acesso à Justiça, através da análise e compreensão de seus princípios nor-
teadores e seu procedimento simplificado e prático, bem como demonstra os principais 
obstáculos que devem ser solucionados, para o aperfeiçoamento desse sistema.

A INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 8.429/92 AOS PREFEITOS EM FACE 
DO DECRETO LEI Nº 201/67
JOÃO PAULO PEREZ RAMOS
ALEXANDRE SORMANI

 Este trabalho acadêmico tem por escopo o estudo e análise, pelo método de-
dutivo, com base em livros e na jurisprudência, acerca do conflito legislativo entre a 
Lei de Improbidade administrativa (LIA) nº 8.429/92 e os crimes de responsabilidade 
presentes no decreto lei 201/67, sendo que ambas quando aplicadas em face aos Prefei-
tos, são conflitantes. Analisando-as, verificar-se-á que ambas apresentam o mesmo fato 
típico, punindo-o de forma diferente, o que fere o princípio non bis in idem. Utilizando 
do método dedutivo, de pesquisa bibliográfica e documental, pretende-se demonstrar 
que aos prefeitos deve ser aplicado tão somente o decreto lei 201/67 para as condutas 
ímprobas. Ao final, é demonstrado o prevalecimento do decreto lei 201/67 em detri-
mento da aplicação da lei 8.429/92, em face do critério da especialidade.
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DIREITO ADMINISTRATIVO: USO E ABUSO DO PODER
VITOR IAGO ALMEIDA ANSANELI
ALEXANDRE SORMANI

 A Administração Pública deve ser exercida em consonância com a ordem jurí-
dica, respeitando os direitos dos cidadãos-administrados e sempre visando a servir a 
coletividade. Desse modo, os agentes públicos devem, no exercício de suas competên-
cias, atuar conforme o direito e a moral, nos limites de suas atribuições e objetivando o 
interesse público. O uso do poder se converte no abuso do poder, que pode ser concei-
tuado como um descompasso com o Direito, violador de normas jurídicas. O abuso de 
poder se manifesta em duas formas: Excesso de poder; Desvio de poder ou de finalidade. 
Há excesso de poder quando o gestor público atua fora dos limites de suas atribuições. 
Há violação da regra de competência, seja porque o agente público exerceu atribuições 
cometidas a outro agente, seja porque se apropriou de competência que a Administração 
ou ele próprio não dispunham. Há desvio de poder ou de finalidade quando o agente 
exerce a sua competência para finalidades pessoais ou destoantes da lei.

O ENCARCERAMENTO EM MASSA À LUZ DA SELETIVIDADE PENAL E 
O FALSO SENTIMENTO DE SEGURANÇA
BRUNO CRISTIANO DE OLIVEIRA
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

 Nesta pesquisa debuto acerca dos critérios observados pelo operador jurídico 
desde a fase do inquérito policial, como utilizados nos atos de “flagrantes preparados”, 
onde assiduamente há pratica de instigação policial a determinar uma certa conduta 
para promover a prisão em flagrante, principalmente na seara de crimes permanentes, 
como o de tráfico de drogas, o qual baseio este trabalho, utilizando de casos análogos 
a de Rafael Braga. Tal situação leva a um número superior a 30% da população carce-
rária que se encontra em situação de prisão provisória, e por fim, como relação aos 
trâmites processuais, como a condução coercitiva. Com isso, no decorrer do trabalho 
será evidenciado que o cárcere hoje é utilizado como forma de “solucionar” problemas 
complexos da sociedade, sendo um deposito de pessoas indesejadas pela sociedade por 
conta de um pensamento majoritário punitivista que vê o encarceramento como uma 
solução e não como um problema. Método de revisão bibliográfica foi utilizado.
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A TERCEIRIZAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO
VERÔNICA CRISTINA DOMINGOS CIRINO
MARÍLIA VERÔNICA MIGUEL

 A presente pesquisa tem por objetivo analisar os principais aspectos relaciona-
dos a terceirização do serviço público e suas contradições quando confrontadas com a 
doutrina e legislação vigente. A Súmula 331 do TST confrontada com a Lei 13.429/2017 
que dispõe sobre o trabalho temporário divergem em pontos específicos onde o princí-
pio da isonomia passa a ser discutido. A terceirização no setor público sempre existiu 
em atividades meio, entretanto recentemente o STF aprovou a contratação de traba-
lhadores terceirizados para desempenhar qualquer atividade tanto no âmbito público 
como o privado, no qual, tornar-se-á imprescindível a fiscalização desses contratos para 
que não haja supressão de direitos e desvalorização da mão-de-obra. Ademais, resta 
analisar o funcionamento dos serviços ofertados pela Administração Pública por meio 
da terceirização. O estudo se desenvolverá por meio de pesquisa bibliográfica e será 
utilizado o método hipotético-dedutivo.

CANIL CLANDESTINO
FERNANDA PERTINHES ROÇA
RICARDO PINHA ALONSO

 O presente estudo visa apontar a insuficiência de legislação para a efetiva pro-
teção e conscientização de atos praticados que são prejudiciais aos animais. A Cons-
tituição Federal prevê que o meio ambiente e os animais são tutelados pelo Estado, 
portanto, devem ser protegidos. De outra forma os animais são vistos como coisas pelo 
Código Civil. Em outros países, no entanto os animais são denominados como seres sen-
síveis, pois, é cientificamente comprovado que sentem dores, e possuem emoções como 
os seres humanos. A legislação Brasileira vigente para os crimes de maus tratos con-
tra animais é muito branda, devendo ser modificada e reformada para maior eficácia e 
proteção. Mister é dizer que no tema tratado sobre canil clandestino, não há uma fis-
calização correta, pois, os próprios órgãos responsáveis, não praticam tal fiscalização. 
Conclui-se que o Estado deve reavaliar as penas para a prática desses crimes, revendo 
seus conceitos e princípios para penas cominadas de punição mais rígidas.
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A EFETIVIDADE DA GUARDA COMPARTILHADA PERANTE À 
GUARDA UNILATERAL
LUANA CALÓGERO ROSA DE ALBUQUERQUE
LUÍS VIEIRA CARLOS JÚNIOR

 O Direito de Família se torna cada vez mais relevante, devido às mudanças na 
sociedade e a evolução no conceito de família se fez necessária a adequação das nor-
mas jurídicas, em especifico, à Guarda. O poder familiar é comum a ambos os pais, para 
decidirem sobre a vida e o patrimônio dos filhos, durante e depois da separação, por 
isso à Guarda Compartilhada é apresentada como alternativa. Com a Lei 11.698/08 e 
a Lei 13.098/14, foi inserida à Guarda Compartilhada em nosso ordenamento jurídi-
co, tornando-se regra, porém, cabendo exceções. A partir desse contexto e norteado 
pela evolução da família, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo Código Civil, a 
Constituição Federal (CF/88 )e os princípios do melhor interesse da criança e do ado-
lescente e a igualdade de homens e mulheres, extraiu-se como objetivo central da pes-
quisa, a melhor forma e escolha de Guarda, com reflexos na alienação parental, assim 
como conflitar os modelos de Guarda Unilateral verso à Guarda Compartilhada.

OS ASPECTOS TRIBUTÁRIOS DA COMPUTAÇÃO NA NUVEM
VERÔNICA CRISTINA DOMINGOS CIRINO
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

 Computação na nuvem trata-se de um novo serviço na era digital e sua utili-
zação vem crescendo no Brasil e no mundo. As categorias de computação na nuvem 
dividem-se em Infraestrutura como Serviço (IaaS), Plataforma como Serviço (PaaS) e 
Software como Serviço (SaaS), sendo certo que ambos geram dúvidas no âmbito tribu-
tário, principalmente no campo da competência e incidência tributária. Sua inclusão na 
lista de serviço da Receita Federal, ocorreu por meio da Lei Complementar 116/2003, 
onde foi considerado como fato gerador a prestação de serviço, sendo, portanto de 
competência municipal. Todavia, existe uma guerra fiscal pois Estados e Municípios re-
clamam a competência desse tributo. Busca-se, portanto, estudar e apontar o melhor 
enquadramento tributário. Mesmo porque, acaso o Estado entenda que seja mercadoria 
o Município continuará vindicando como serviço, estar-se-á diante do fenômeno de bi-
tributação. O estudo se desenvolverá por meio de pesquisas bibliográficas e legislação 
tributária.
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A IMPORTÂNCIA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA PRESERVAÇÃO 
DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA EM TEMPOS DE CRISE NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
RITA DE CÁSSIA SANTANA MOREIRA
ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS

 Em tempos de crise econômica e financeira, como é vivenciado no país ho-
diernamente, o número de organizações empresariais em decadência aumenta, poden-
do ocasionar o encerramento de suas atividades. Mesmo que a empresa corresponda 
a uma instituição privada, esta exerce papel relevante na sociedade em razão de sua 
função social. Isto porque sua extinção, além do empresário, afeta, de igual modo, to-
dos que com ela possuam algum vínculo, seja direto ou indireto. Neste sentido, a Lei 
11.101/05 (Lei de Recuperação de Empresas e Falências) trouxe uma série de inova-
ções ao ordenamento jurídico que, ao revés da lei anterior, resultaram em benefícios e 
facilidades, entre eles, a busca da preservação da empresa em crise. Assim, o presente 
trabalho, através de pesquisa bibliográfica, legislativa e documental, visa explorar as 
questões relativas ao princípio da função social da empresa, de modo particular, a im-
portância da preservação deste por meio do instituto da Recuperação Judicial.

SANÇÕES PENAIS APLICADAS AO CRIMINOSO PSICOPATA
GABRIEL MOSCIATTI AROS
CARLOS RICARDO FRACASSO

 A psicopatia não se trata de uma doença mental, mas sim um transtorno de 
personalidade dissocial. No estudo da teoria do crime, notadamente culpabilidade e 
imputabilidade, a psicopatia ganha relevância. O psicopata possui a compreensão sobre 
a ilicitude de sua conduta, todavia não possui capacidade de opinar sobre o que é moral 
e tampouco controlar seus impulsos ou vontades. A punição dos criminosos psicopatas, 
entre as penas privativas de liberdade e as medidas de segurança, não se tem relevando 
a melhor solução e demonstra que há necessidade da criação de uma legislação indivi-
dual e específica para indivíduos diagnosticados com esta patologia.



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 284

RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANDONO AFETIVO
TATIANE APARECIDA FERREIRA CARVALHO
LUIS VIEIRA CARLOS JUNIOR

 A estrutura familiar é primordial para o desenvolvimento da criança, pois é no 
seio familiar, que a criança recebe os valores morais que vão permear sua vida adulta. 
Quando a criança não recebe essa base familiar sofre consequências psicológicas que 
afetam seu desenvolvimento. Daí a importância em se fornecer à criança para além dos 
requisitos denominados materiais, os requisitos imateriais, como amor, afeto, carinho 
e orientação. Este artigo tem como objetivo discorrer acerca da responsabilidade civil 
dos pais em decorrência do abandono afetivo. Para alcançar os objetivos propostos, 
utilizou-se como método a pesquisa bibliográfica e concluiu-se com base no artigo 227 
da Constituição Federal Brasileira, que é dever da família cuidar dos filhos e assisti-los, 
assegurando a estes o direito à convivência familiar.

A COLABORAÇÃO PREMIADA COMO INSTRUMENTO DE REPRESSÃO 
CONTRA O CRIME ORGANIZADO
CAMILA GIMENEZ MUNHOZ SILVA
MARIO FURLANETO NETO

 As recentes operações desenvolvidas no âmbito da operação Lava Jato pos-
sibilitaram desvendar uma faceta do crime organizado pouco investigada no cenário 
brasileiro, fato que foi possível pelas novas ferramentas investigativas previstas na Lei 
Federal n. 12.850/2013, em cujo contexto se insere a colaboração premiada. Assim, 
no âmbito da linha de pesquisa crítica aos fundamentos da dogmática jurídica, com o 
emprego do método dedutivo e os procedimentos de revisão bibliográfica, legislativa 
e jurisprudencial, busca-se enfrentar o instituto da colaboração premiada, a fim de es-
clarecer as hipóteses de admissibilidade, quem detém legitimidade ativa para elaborar 
o acordo, os aspectos procedimentais em seu entorno e os limites de atuação do juiz 
no contexto da homologação. Conclui-se que a colaboração premiada é ferramenta que 
pode ser eficaz na repressão ao crime organizado, possibilitando, inclusive, que o Esta-
do possa potencializar a repatriação de dinheiro desviado dos cofres públicos.
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TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A 
EVOLUÇÃO HISTÓRICA E A EXISTÊNCIA DE PRECARIZAÇÃO
KENIA COVA TRIPOLONE
OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA
JOSÉ RIBEIRO LEITE

 A pesquisa se propôs a investigar a adoção da prática de terceirização da 
mão-de-obra, que tem se caracterizado por ser um movimento que, gradativamente, 
ao longo dos anos, vem substituindo a contratação direta de empregados pela utili-
zação de trabalhadores terceirizados em condições precárias de trabalho. Através do 
materialismo histórico dialético foram apresentados os aspectos positivos e negativos 
dessa modalidade de trabalho, objetivando que a sua compreensão ocorresse por meio 
da análise do contexto da evolução histórica, social, política e econômica deste fenô-
meno definido como terceirização. Por fim, a pesquisa concluiu que ao adentrarmos 
num cenário histórico, político, social e econômico os impactos sofridos pelas últimas 
mudanças são mascarados por meio de resultados que são extremamente vulneráveis e 
voláteis, não trazendo a concretude que a atividade terceirizada em sua forma sub pro-
tegida, ou seja, visivelmente menos garantista, idealizou de benefícios para a economia.

DESIGUALDADE DE GÊNERO, CULTURA E DIREITO: AS MULHERES E 
SUAS LUTAS PELA IGUALDADE
MARIANA FREITAS CORTEZ
DANILO PIEROTE DA SILVA

 O presente artigo pretende analisar a desigualdade de gênero em âmbito cul-
tural bem como, sob seu aspecto jurídico, mais especificamente no que diz respeito às 
mulheres e suas lutas pela igualdade. O objetivo dessa pesquisa é apresentar as ques-
tões de gênero, destacando-se a desigualdade existente entre o homem e a mulher des-
de os primórdios da sociedade, até o cenário atual por meio de referenciais históricos, 
atentando-se a evolução de direitos e proteções adquiridas pela mulher no contexto 
nacional e analisando a efetividade da promoção de tais direitos e garantias adquiridos. 
O artigo tratará sobre o conceito de gênero e sexo e de que modo isso implica para a 
desigualdade, em um segundo momento será abordado as conquistas alcançadas pelas 
mulheres, direitos e garantias a elas inerentes. Por fim, será examinado a efetividade da 
promoção de algumas de tais imunidades na prática embora legisladas. A metodologia 
utilizada será de caráter dedutivo e a técnica de coleta de dados.
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A RESPONSABILIDADE CIVIL PELO ABANDONO AFETIVO
ALINE NOGUEIRA DA SILVA
ALINE STORER

 O presente trabalho tem como objetivo o estudo de aspectos do direito de 
família com ênfase na análise da responsabilidade civil em decorrência do abandono 
afetivo, analisando-se os deveres impostos aos pais inerentes ao conteúdo jurídico do 
poder familiar, bem como integra o presente estudo, a análise do afeto como valor ju-
rídico. Nesse contexto, objetiva-se a análise dos deveres impostos aos pais pelo poder 
familiar com ênfase no estudo do dever de cuidado e no estudo do seu inadimplemento 
caracterizar um ilícito civil, denominado abandono afetivo. Pretende-se, assim, analisar 
a consequências jurídicas pelo abandono e a possível responsabilização civil do genitor 
(a) à luz do sistema jurídico atual. A pesquisa utiliza-se da metodologia hipotética-de-
dutiva, com análise bibliográfica e doutrinaria sobre o tema. 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E OS CRIMES FUNCIONAIS 
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FELIPE AUGUSTO FERREIRA
GILSON CÉSAR AUGUSTO DA SILVA

 O princípio da insignificância é um importante instrumento de interpretação 
restritiva no campo penal, aplicado por questões de política criminal e alicerçado nos 
princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade, visa excluir a tipicidade ma-
terial da infração penal ante a ínfima lesão ou perigo de lesão causado a um bem jurídi-
co tutelado. Apesar do consenso acerca de seus efeitos, não é pacífica a hipótese de sua 
incidência nos crimes funcionais contra a Administração Pública, consoante se denota 
da análise dos precedentes das instâncias superiores e do posicionamento doutrinário. 
Conforme se observa nesta pesquisa, o Superior Tribunal de Justiça rechaça a aplicação 
do postulado por entender que a moralidade administrativa não é passível de valoração 
econômica, entendimento que vai contra o posicionamento do Supremo Tribunal Fede-
ral, o qual entende que não pode tornar intangível tais delitos, devendo ser feito uma 
análise casuística com base em parâmetros já estabelecidos.
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ABANDONO DE INCAPAZES COMO POSSIBILIDADE DE CRIME 
HEDIONDO: ANÁLISE DA TIPIFICAÇÃO E PERSPECTIVAS DE ORDEM 
SOCIOLÓGICA
CLARA PAREDES DOS SANTOS
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

 O objetivo do presente trabalho será estudar a possibilidade de tipificação do 
crime abandono de incapazes como crime hediondo, a partir da análise da tipificação 
vigente. Os crimes hediondos são considerados de extrema gravidade, e em razão disso, 
recebem um tratamento diferenciado e mais rigoroso que os demais. Tendo em vista 
a gravidade da conduta, o problema deste é buscar solução ou diminuição para ocor-
rência do crime, sendo a hipótese a transformação em crime hediondo. Esta é de total 
relevância pela necessidade de defesa da vida, da segurança, e da saúde física e mental 
do incapaz, que por si só, não pode defender-se ou proteger-se. Para o desenvolvimento 
da pesquisa será utilizado o método dedutivo, com técnicas de coleta de dados biblio-
gráficos, documental e via internet.

A TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA NOS CRIMES DE LAVAGEM 
DE CAPITAIS
VINICIUS ELIEL DE ABREU SILVA
GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

 A denominada “teoria da cegueira deliberada” tem como objeto principal a dis-
cussão de imputação do agente que deliberadamente se omite quanto à presença de um 
fato supostamente criminoso, quando deveria atuar contra. Em suma, o agente “se finge 
de morto”, incorrendo em dolo eventual, pois prevê o resultado lesivo de sua conduta, 
não se importando com o seu resultado. No ano de 2007, a teoria da cegueira deliberada 
tornou-se conhecida no Brasil através do caso de repercussão nacional do furto do ban-
co central de Fortaleza, e passou a ganhar destaque no ordenamento jurídico brasileiro, 
vindo a ser, inclusive, discutida sua aplicação nos crimes de Lavagem de Capitais. Dessa 
forma, a teoria da cegueira deliberada aplicada nos crimes de lavagem de dinheiro bus-
ca equiparar o dolo eventual do agente que escolhe se omitir quanto à origem ilícita dos 
valores, concorrendo para que a lavagem ocorra, quando deveria deduzir ou buscar a 
procedência do capital supostamente ilícito.
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO BRASIL
EDUARDO LALLO BATISTON MENGATO
MARIO FURLANETTO

 A quarta revolução industrial já é realidade em países desenvolvidos, impac-
tada pela nanotecnologia, pelo aumento de capacidade de processamento de dados por 
hardwares cada vez mais baratos e por possibilitar a interação entre homem, máquina e 
biotecnologia. Tem-se os complexos algoritmos da Inteligência Artificial, que permitem 
soluções inovadoras e acelerar tomadas de decisões, a provocar mudança de paradigma 
no mercado de trabalho. Assim, no contexto da linha de pesquisa construção do saber 
jurídico e com emprego do método dedutivo e os procedimentos de revisão bibliográ-
fica e legislativa, busca-se enfrentar o conceito de Inteligência Artificial, as espécies de 
algoritmos, como alicerce e referencial teórico para pontuar case que está sendo utili-
zado pelo Bradesco e impactando sua relação com os consumidores. Conclui-se, preli-
minarmente, que o software de Inteligência Artificial do Bradesco (BIA) se enquadra no 
contexto da Inteligência Artificial aplicada.

A REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID-
11): UMA PATOLOGIZAÇÃO VELADA DAS IDENTIDADES DE GÊNERO 
COMO SUBSISTÊNCIA DO DISPOSITIVO DO “TRANSEXULISMO”?
IAGO GONÇALVES FERREIRA
DANILO PIEROTE DA SILVA

 Atualmente a transexualidade é considerada uma desordem psiquiátrica deno-
minada transtorno das identidades de gênero. Entretanto, o projeto da nova classifica-
ção internacional de doenças (CID-11), busca realocar essas identidades para outro ca-
pítulo do documento. A proposta apresentada é de que as identidades de gênero sejam 
retiradas do capítulo de transtornos, onde se encontra na atual CID-10 e passem a resi-
dir no capítulo de “outras condições relacionadas a saúde sexual”. Partindo deste ponto, 
e traçando uma análise dos efeitos da CID no processo transexualizador no Brasil, o 
presente estudo objetiva analisar, sob uma perspectiva interdisciplinar, os fundamentos 
para a autonomia na determinação do estado sexual, tomando como base o viés da des-
patologização das identidades de gênero, buscando assim responder o questionamento 
“é possível despatologizar?”. A pesquisa é orientada para uma análise teórico-documen-
tal em relação ao objeto de estudo e o problema proposto.
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ALIENAÇÃO PARENTAL E AS CONSEQUÊNCIAS SOFRIDAS PELA 
CRIANÇA
AMANDA KAREN LIMA PORFIRIO
CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO 
 A dissolução da sociedade conjugal acontece diariamente, de maneira consen-
sual ou litigiosa. Quando há o consentimento, geralmente a separação é mais compreen-
siva, pois há uma vontade entre os cônjuges de pôr fim ao casamento. Já na dissolução 
litigiosa, a separação geralmente ocorre em meio a brigas e desavenças, com a inter-
venção do Poder Judiciário. Nessa situação, notou-se uma grande necessidade de dar 
importância aos casos de alienação parental, um fenômeno comum e corriqueiro, que 
afeta o âmbito familiar, geralmente em estágio de separação conjugal, no qual um geni-
tor usa a criança para se vingar, colocando-a contra o outro genitor. Neste ato, o genitor 
alienante induz a criança a ter sentimentos ruins pelo genitor alienado, denegrindo sua 
imagem e, assim, fazendo com que os laços afetivos se rompem e prejudique a con-
vivência familiar. Daí em diante, a criança sofre alguns transtornos psicológicos que, 
consequentemente, serão refletidos na sociedade.

A ALIENAÇÃO PARENTAL NOS CASOS DE DISSOLUÇÃO 
DO VÍNCULO CONJUGAL
CAROLINA MARQUES DE LACERDA
CÉSAR AUGUSTO LUIZ LEONARDO

 O rompimento conjugal extingue os direitos e deveres relativos aos cônjuges 
sem colocar fim à parentalidade. Porém, quando a dissolução foi mal elaborada e não há 
acordo entre o ex-casal, iniciam-se os conflitos. As crianças, principais vítimas, são colo-
cadas em um campo de disputa. Os menores são utilizados como instrumentos de vin-
gança por qualquer pessoa que tenha sua autoridade, guarda ou vigilância, dificultando 
a convivência e fazendo com que o menor repudie o genitor alienado. A implantação da 
Lei nº 12.318/10 passou a regular os abusos cometidos, disciplinando as punições ca-
bíveis nos atos de alienação parental, de acordo com a gravidade de cada caso. O artigo 
visa verificar as características desse fenômeno por meio de abordagem do texto da Lei 
nº 12.318/10. A intenção deste estudo é levar ao conhecimento de mais pessoas essa 
prática tão frequente, para que possa ser identificada o mais cedo possível, buscando 
dificultar seu desenvolvimento e minimizar seus efeitos.
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O TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE NO CENÁRIO NACIONAL
LUIS CARLOS DE LIMA
MARÍLIA VERÔNICA MIGUEL

 Este artigo tem o intuito de explanar o trabalho infantil e adolescente no ce-
nário brasileiro, começando com uma análise da importância do trabalho, do uso desse 
tipo de mão de obra, considerando os aspectos de uma política social de garantias aos 
direitos de crianças e adolescentes. Fará reflexões sobre os deveres e responsabilidades 
apropriados às crianças e adolescentes. Este tema é de extrema importância, pois trata 
do futuro de nossas crianças e adolescentes, por isso precisam ser protegidos, motivo 
este que o Estatuto da Criança e do Adolescente garante esta proteção por meio de prin-
cípios norteadores, porém precisa ser mais efetivo para que possa erradicar esse tipo 
de mão de obra inaceitável. A metodologia de pesquisa será a bibliográfica e o método 
a ser utilizado será o hipotético-dedutivo.

FISCALIZAÇÃO CONSTITUCIONAL DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA 
SOBRE LEIS PREVIDENCIÁRIAS
ANDRÉ LUÍS MOURA CASTILHO
ALEXANDRE SORMANI

 Sob a ótica do conteúdo jurídico da isonomia, a princípio, a presente pesquisa 
teve por objeto analisar uma alteração legislativa promovida nas causas de extinção 
da pensão por morte, que é um benefício previdenciário de cunho constitucional pago 
ao dependente do segurado do RGPS (inciso V, artigo 201, da Constituição Federal). 
Concluiu-se, em tese, que, com o advento desta alteração legislativa então menciona-
da, a saber trazida pela Lei nº 13.183/15, a emancipação civil do dependente em gozo 
da pensão por morte deixou de ser uma causa necessária à extinção do seu benefício, 
assim revelando-se agravo ao preceito constitucional da isonomia na medida em que 
não houve idêntica eliminação por lei quanto à exigência legal de não ser emancipado à 
hora da concessão do benefício. Nessa continuidade, a pesquisa objetivou averiguar, ao 
menos no campo de aplicação da lei pelas esferas do Judiciário e no âmbito da autarquia 
INSS, possíveis caminhos à preservação deste valor constitucional.
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O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA TRANSAÇÃO PENAL
BETÂNIA TIOSSO DA SILVA
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

 A presente pesquisa analisa o papel do Ministério Público no instituto da tran-
sação penal, introduzida por meio da Lei 9.099/95, Lei dos Juizados Especiais Civis e 
Criminais, em especial no que se refere às modalidades de transação penal, os requisi-
tos para tanto, as suas consequências e qual é o momento em que o representante do 
Ministério Público deverá realizar a sua proposta, se discutindo ainda se é um poder ou 
dever do Parquet, e as consequências para o caso de este se recusar a propô-la. Diverge a 
doutrina sobre o tema objeto do enfrentamento quando à sua propositura, ou não, devido a 
interpretação dada à expressão do art. 76 da Lei dos Juizados Especiais, no sentido de ser um 
poder ou dever do Ministério Público, sendo o entendimento majoritário de que se o infrator 
preencher todos os requisitos legais, trata-se de um direito seu à transação. Para tanto, se 
fez uso do método hipotético-dedutivo, onde haverá a seleção das fontes bibliográficas e 
documentais que serão utilizadas.

A RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE 
ABANDONO AFETIVO
MURILO HENRIQUE APARECIDO
LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

 Atualmente vislumbra-se a possibilidade de responsabilizar genitores pela au-
sência de suporte psicológico aos filhos, nomeado de abandono afetivo. Caracterizado 
mediante a omissão de um genitor no dever de prestar atenção psicológica ao menor, 
onde havendo violação dos direitos da personalidade, é inegável a possibilidade de re-
paração do dano. Os objetivos são compreender e analisar as causas e danos relacio-
nados ao desamparo, a responsabilidade civil dos causadores, seus efeitos jurídicos, a 
relação com o desenvolvimento da personalidade, e danos sofridos. A pesquisa é quali-
tativa, e será utilizado método hipotético-dedutivo para abordagem. Também é classifi-
cada como bibliográfica, onde serão realizados levantamentos bibliográficos, julgados, 
além de consultas em livros. Por fim, a questão abordada é complexa, sendo que inspira 
reflexão e debate pelo operador jurídico, tendo a proporcionar uma conscientização a 
respeito dos deveres do genitor, imersos no ordenamento jurídico pátrio.
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O FIM DO FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO E OS 
IMPACTOS NO MODELO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO
MATHEUS CARDOSO MARTINS
EDINILSON DONISETE MACHADO

 O presente trabalho estuda o foro especial por prerrogativa de função em seu 
contexto histórico nacional e as recentes alterações jurisprudenciais e propostas legis-
lativas, bem como a pertinência do tema constitucional no Brasil no tocante à separação 
de poderes, analisado à luz dos escândalos de corrupção descobertos pela Operação 
Lava Jato. A pesquisa é de natureza pluridisciplinar, com ênfase nos ramos de Direito 
Constitucional e Direito Processual Penal, utilizando-se do método hipotético-dedutivo. 
Associar-se-á essas disciplinas por meio de estudos teórico-doutrinário e jurispruden-
cial, embora se reconheça o fato de que permanecem cientificamente com suas particu-
laridades. Assim, por meio da técnica científica, busca-se a compreensão do instituto de 
maneira ponderada e prudente, analisada pelas circunstâncias inerentes ao país, bem 
como pelos efeitos positivos ou negativos, a fim de concluir sua importância ou incon-
veniência para o mundo do Direito Brasileiro.

A INCONSTITUCIONALIDADE DO SISTEMA CARCERÁRIO 
BRASILEIRO E AS DIFICULDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DO 
APENADO
JOSSIANE APARECIDA ROSA
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

 A importância e relevância desse trabalho é reforçar a ideia que o atual sistema 
prisional brasileiro está totalmente precário, pois nele as pessoas vivem em situações 
sub-humanas e não são ressocializadas, bem como deparar com um método aplicado 
em Minas Gerais e em outros países que já está dando resultados significativos, a Asso-
ciação de Proteção e Assistência aos Condenados-APAC. Em segundo momento apresen-
ta-se propostas ao enfrentamento da inconstitucionalidade do sistema sendo uma delas 
a privatização dos presídios. Falar-se á da audiência de custódia em face das prisões 
provisórias. O presente artigo científico foi executado através do método empírico, com 
procedimento exploratório, bibliográfico, descritivo e documental, entretanto, para que 
esses objetivos pudessem ser perseguidos densamente, foram necessárias pesquisas de 
campo na área pertinente, entrevistando alguns presos e o Diretor da APAC de Passos/
MG Fábio de Oliveira.
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A PROGRESSÃO DE REGIME NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO E A 
ATUAL CRISE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL
FELIPE BARION REIS CARVALHO
GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

 O presente trabalho busca fazer uma conexão entre o atual sistema de pro-
gressão de regime de penas com a gravosa crise penitenciária que atravessa o nosso 
país. A importância de desenvolver este tema tem relação com o fato de entender a 
realidade da sociedade em que vivemos, bem como buscar soluções e expectativas 
melhores do que as já existentes. O Direito Penal Brasileiro integra de maneira direta 
o equilíbrio social dos indivíduos, devendo ser analisado de maneira íntegra com os 
direitos fundamentais da pessoa humana que são previstos na Constituição Federal. O 
Estado deve respeitar os direitos do indivíduo sendo preciso limita-los para manter o 
equilíbrio entre o direito de um cidadão e o direito à segurança da coletividade, sendo 
necessário um sistema de garantias e limitações. É importante lembrar que todos os 
direitos fundamentais devem ser rigorosamente observados pelo Estado democrático 
e de Direito.

RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA POR DANO AMBIENTAL
SABRINA BURHOFF
GILSON CESAR AUGUSTO DA SILVA

 O objetivo do trabalho é compreender quais são as formas de se responsa-
bilizar a pessoa jurídica e se elas são eficazes, por meio do procedimento bibliográ-
fico, de abordagem qualitativa, utilizando-se, quanto à escrita, o método dedutivo. A 
responsabilização da pessoa jurídica poderia ser mais eficaz do que responsabilizar 
a pessoa física. Se atingirmos os dirigentes da pessoa jurídica de forma econômica 
poderíamos obter algum resultado perante a preocupação destes em proteger suas 
empresas. O trabalho é justificável, pela necessidade de proteção ao meio ambiente e 
divulgação de informações para as empresas. Concluiu-se que, para obter um resulta-
do favorável para a proteção do meio ambiente, seria necessário a responsabilização 
da pessoa jurídica.
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A “PRISÃO PERPÉTUA” EM MANICÔMIOS JUDICIÁRIOS 
BRASILEIROS E OS REFLEXOS CAUSADOS NA VIDA DOS 
“LOUCOS INFRATORES”
ANA BEATRIZ GOMES TEJO
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

 O presente artigo traz como objeto de estudo, mostrar pessoas que cometeram 
algum tipo de infração penal e tiveram como sanção a pena restritiva de liberdade em 
Hospitais de Custódia e Tratamento que, são praticamente uma “prisão perpétua”, e por 
serem inimputáveis sua relevância para a sociedade de forma geral é nula, onde a maio-
ria dos presos não tem família ou contato com a mesma, e acabam se tornando pessoas 
“invisíveis” e sem voz como se não existissem. Trata-se de pessoas esquecidas não só 
pela família e sociedade, mas pelo judiciário, legislativo e pelo próprio Estado. Com isso, 
surge cada vez mais a necessidade de uma total reforma na legislação no que se refe-
re aos inimputáveis internados em Hospitais de Custódia e Tratamento e na estrutura 
do Judiciário. Com este estudo, é visado alcançar respostas e possíveis soluções para a 
negligência do Estado em relação a falta de interesse em investimentos para tratar dos 
conhecidos como “loucos infratores”.

O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO X 
REFORMA TRABALHISTA Nº 13.467/2017
NATÁLIA CAROLINE BATISTA
RICARDO PINHA ALONSO

 O princípio constitucional do não retrocesso social tem importante papel na 
proteção direitos dos trabalhadores, não permitindo que o Estado seja arbitrário ao 
legislar. Entretanto, com a globalização e as crises econômicas a tendência é que esses 
direitos sejam flexibilizados, prejudicando o elo mais fraco da relação de trabalho, os 
trabalhadores. A pesquisa proposta será desenvolvida para que possa ser identificada 
a violação do princípio da vedação ao retrocesso frente as mudanças da reforma traba-
lhista. O método utilizado para desenvolvimento da pesquisa é o hipotético-dedutivo. 
Portanto, conclui-se que o princípio do não retrocesso social é importante para o direito 
do trabalho e sua flexibilização deve ser em caráter excepcional para garantir um bem 
social maior.
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FEMINICÍDIO: ASCENSÃO AO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER
MAIRA LARISSA GONÇALVES YAMADA
GILSON CESAR AUGUSTO DA SILVA

 Este artigo tem como objetivo analisar as leis 11.340/06 e 13.104/05, as cha-
madas Leis Maria da Penha e do Feminicídio, como formas de enfrentamento ao com-
bate da violência de gênero muito presente em nossa sociedade. Apesar da conquista 
de diversos direitos com o intuito de garantir a igualdade assegurada em nossa Carta 
Magna, evidente que ainda existem diversas formas de violência e discriminação da fi-
gura feminina em virtude da cultura de superioridade masculina. Em razão disso, foram 
sancionadas as leis supracitadas, tipificando qualquer tipo de violência cometida con-
tra a mulher dentro do convívio familiar e doméstico e acrescentando no artigo 121 do 
Código Penal, o feminicídio como uma qualificadora do homicídio. Tal abordagem é de 
suma importância em face dos reiterados casos de violência perpetrados face à figura 
feminina, que violam o direito e a dignidade da mulher. Para tanto, utilizou-se pesquisa 
bibliográfica e documental, por meio de livros e dissertações publicadas.

A OMISSÃO DO ESTADO E AS MAZELAS DO CÁRCERE PAULISTA 
PARA OS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA
OSVALDO MARTINEZ DA SILVA
RICARDO PINHA ALONSO

 O presente trabalho lança uma luz sobre uma sociedade que a sociedade esco-
lheu não ver. Os Agentes de Segurança Penitenciária (ASP’s) experimentam diariamente 
o perigo de morte, o medo de fugas de presos, o risco de desordem, motim ou rebelião. 
Estes males são realimentados diariamente, fazendo com que o ASP seja tomado por 
medo e ansiedade. Convivem com agressões verbais e físicas, desordem entre os prisio-
neiros, acertos de contas (tráfico de entorpecentes), tentativas de suicídio, doenças de 
diversas espécies, crises psiquiátricas, movimentos subversivos à segurança e discipli-
na, greves, motins, tentativas de fugas, além da miséria social, moral, intelectual e men-
tal que acompanham o aprisionamento. Os agentes sobrevivem em “um regime interno 
próprio, informal, resultante da interação concreta dos homens, diante dos problemas 
postos pelo ambiente particular” - Augusto Thompson. “A Prisão é uma pequena inven-
ção desacreditada desde o seu nascimento” – Michel Foucalt.
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SISTEMA PREVIDENCIÁRIO BRASILEIRO: DEFICITÁRIO OU 
SUPERAVITÁRIO?
MARCILEI LOPES DIAS
MARILIA VERONICA MIGUEL

 O presente artigo apresenta noções introdutórias sobre o sistema previden-
ciário brasileiro, a fim de que, após uma análise detalhada das fontes de custeio da se-
guridade social, pretende verificar a sustentabilidade financeira. A importância deste 
artigo se consagra no sentido de que a população contribui para este sistema, mas essa 
contribuição está sendo utilizada com outras finalidades por meio da Desvinculação 
das Receitas União e, assim o Governo postula a reforma deste sistema de modo a fa-
zer com que os cidadãos contribuam ainda mais, e por mais tempo tornando morosa a 
concessão dos benefícios. O que pretende alcançar com a pesquisa é a resposta para o 
tema proposto, verificar se o sistema previdenciário é deficitário ou superavitário, cujo 
resultado da pesquisa nos revela que o déficit da Seguridade Social, discursado pelo 
Governo Federal, não tem procedência. Utilizar-se-á de pesquisa exploratória e biblio-
gráfica, cujo método será o hipotético-dedutivo.

GUARDA COMPARTILHADA E O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA
NATHALIA CAROLINE MARTIMIANO REBELLO
ALINE STORER

 Com a implantação da Lei 11.698 de 13 de junho de 2008, foi instituída e dis-
ciplinada a Guarda Compartilhada, vindo consolidar expressamente a guarda compar-
tilhada dos filhos de pais separados. Com a alteração da legislativa, começa a vigorar 
também, a guarda compartilhada, no qual, pai e mãe passam a ter obrigações relativas 
aos filhos ao mesmo tempo, por parte igualitária entre as tarefas, tendo então como 
principal o bem-estar dos filhos. Antes da lei, a guarda era única, também chamada de 
unilateral, exclusiva ou dividida. Esta é contemplada apenas para um dos genitores, en-
tão irá exercê-la aquele que melhor condição apresentar. Caberá a este decidir sozinho 
sobre a vida das crianças e, ao outro genitor, terá o direito de visitar, fiscalizar e fornecer 
os alimentos. No Brasil, a questão da Guarda Compartilhada, ainda se encontra muitas 
vezes carregada de preconceitos e desprezo, deixando de lado o principal direito que é 
do filho com suas necessidades e seu lado emocional/afetivo.
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO CORRETOR DE IMÓVEIS

LUÍS GUSTAVO RODRIGUES FARIA
ALVARO TELLES JÚNIOR TELLES JÚNIOR

 Este artigo acadêmico tem por base e proposta um estudo sobre o instituto 
da Responsabilidade Civil concernente à profissão exercida pelo Corretor de Imóveis, 
primeiramente com a análise desse importante instituto do direito civil que é a respon-
sabilidade e também a especificação dos atributos correspondentes ao exercício profis-
sional do corretor de imóveis. Para tanto, necessária é a verificação da importância do 
estudo desse instituto civil para a compreensão dos possíveis problemas que poderão 
ocorrer envolvendo o corretor e as pessoas envolvidas em uma transação imobiliária 
bem como as soluções devidas para uma responsabilização que seja adequada aos mol-
des jurídicos e que respeite os valores normativos no diploma civil. Em decorrência 
disso, o estudo pode contribuir para avaliar em quais casos e razões poderá o corretor 
imobiliário ser responsabilizado, sendo de suma importância que exista uma segurança 
jurídica para ambas as pessoas envolvidas em um negócio imobiliário.

ANÁLISE CRÍTICA AS AÇÕES AFIRMATIVAS COTAS PARA NEGROS EM 
CONCURSO PÚBLICO
KEILA ANTUNES BENTO
LAFAYETTE POZZOLI

 O presente trabalho tem como objetivo o estudo das ações afirmativas como as 
cotas para negros em concurso público e a sua análise no contexto dos direitos funda-
mentais, em relação ao princípio da igualdade que visa igualar a minoria negra no setor 
público garantindo de fato inclusão social, uma forma de efetivar a igualdade material 
através das cotas, sendo uma medida governamental não só de política públicas, mas 
do meio social, econômico e cultural para a sociedade em cooperação torna se igual em 
direitos e oportunidades. A problemática se faz sobre o princípio da igualdade tutelado 
pela Constituição Federal de 1988, onde tal princípio não é violado, mas sim efetivado 
de forma material em nossa sociedade através da lei de cotas Lei nº 12.990, de 9 de 
junho de 2014. Nessa toada também se discute a função promocional do direito como 
forma de políticas públicas concretizadas através das Ações Afirmativas como forma de 
compensar a desigualdade no setor público.
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DIREITO NATURAL E TRATADO DAS LEIS EM SANTO TOMÁS DE 
AQUINO
HUGO VINICIUS PULCINI
RICARDO PINHA ALONSO

 O presente trabalho, apresenta de forma expositiva a historicidade das teorias 
do direito (Natural e Positivo) e foca em utilizar-se mormente da acepção Tomista do 
Direito Natural que é considerada uma visão clássica e transcendente do Direito Natu-
ral. Utilizando da metódica de pesquisa dedutiva, perceber-se-á, a partir da visão To-
mista, porque o Estado de Direito é e deve ser formado com certa eminência do Direito 
Natural que coexiste com o direito positivo, pois, a lei humana decorre da lei natural que 
determina seu conteúdo e delimitações. 

A PROTEÇÃO DA MULHER E O PAPEL DO DIREITO DO TRABALHO
TAÍS DE SOUZA MANOEL
ANDREA ANTICO SOARES

 A presente pesquisa tem como escopo a proteção da mulher na atividade la-
boral. Serão levantados questionamentos acerca da igualdade de gênero no ambiente 
de trabalho em relação a possível existência de a dominação de gênero nas atividades 
de produção enquanto barreiras para efetivação dos direitos da mulher. Posto isto, por 
meio do método dedutivo e da pesquisa bibliográfica, jurisprudencial e legislativa, se-
rão analisadas as condições da mulher em seu ambiente de trabalho, pelo prisma da 
efetiva legislação trabalhista e dos princípios da Carta Magna. O objetivo da pesquisa 
é explorar o direito e a proteção da mulher, dentro de suas atividades laborais, com 
ênfase à dignidade da pessoa humana, à autonomia e à integridade psicológica e sexual. 
Enfim, ter o reconhecimento do Estado para assegurar a mulher a igualdade, proteção e 
o respeito de gênero dentro de suas atividades laborativas.

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPPS) À LUZ DO 
PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA
LEONARDO CARVALHO SILVA
ALEXANDRE SORMANI

 A pesquisa tem como objetivo verificar as parcerias público privadas, o mar-
co regulatório legal brasileiro (Lei n 11.079, de 30 de dezembro de 2004). Visando ao 
contexto histórico do instituto e relacionando as diferenças com institutos semelhantes.  
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O formato adotado através deste instituto à parceria pública privada é um dos desafios 
fundamentais na atualidade. Para que se dê a continuidade nas prestações dos servi-
ços públicos estimulando assim as mais variadas áreas como infraestrutura econômi-
ca projetos de maiores portes como estradas, rodovias, portos e infraestrutura social 
como escolas, hospitais, creches, habitação. Assim sendo, o presente trabalho visa a 
compreender o instituto das PPPs no cenário jurídico brasileiro atual à luz do Princípio 
da Eficiência Constitucional. Pretendendo analisar o melhor entendimento de fatores 
organizacionais como confiança, contrapartidas e incentivos na criação de parcerias 
construtivas, com geração de renda e benefício para a sociedade civil.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA À LUZ DO STF
ANNA LAURA SOUSA VALIM SILVEIRA
GILSON CESAR AUGUSTO DA SILVA

 Este trabalho tem por objetivo, por meio de revisão de artigos de diferentes 
autores, análises de jurisprudências acerca da aplicação do princípio da insignificância, 
observar os diferentes pilares de aplicação adotados por cada Tribunal e se dedicar a 
estudar o nascimento e os critérios empregues para a incidência do princípio. Por se 
tratar de uma pesquisa jurisprudencial, seu desenvolvimento teve como partida a leitu-
ra de livros, artigos e dissertações que elucidassem a concepção do referencial teórico 
desse trabalho acerca dos princípios correlatos e seu surgimento. Em seguida, foi objeto 
de estudo jurisprudências acerca da aplicação do princípio da insignificância nos Tri-
bunais Superiores. A pesquisa encontra-se na fase de análise de julgados, por se tratar 
de critérios que permitem ampla interpretação, foi possível analisar que aplicação do 
princípio da insignificância deve ser feita caso a caso e requer a complementação por 
parte do juiz de sua valoração.

ESTELIONATO ELETRÔNICO NO AMBIENTE E-COMMERCE C2C
GUSTAVO ANTONIO TOSTES DOS SANTOS
MÁRIO FURLANETO NETO

 As evoluções da Internet e da tecnologia da informação impactaram a socie-
dade com técnicas disruptivas entre o físico e o virtual. No entanto, ao mesmo tempo 
que impactaram positivamente a sociedade, potencializaram novos problemas, em cujo 
contexto se insere a prática do estelionato em ambiente e-commerce C2C. Assim, den-
tro da linha crítica aos fundamentos da dogmática jurídica, com emprego do método 
dedutivo e os procedimentos de revisão bibliográfica e legislativa, busca-se enfrentar 
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o ambiente Internet e o contexto do e-commerce C2C, enquanto referenciais teóricos 
para a análise do estelionato praticado por meio da Internet. Conclui-se que o crime 
de estelionato, assim como conceituado no Código Penal brasileiro pode ser praticado 
por meio da Internet, porém, em face do efeito potencializador do ambiente em que é 
perpetrado, impõe-se alteração legislativa para modificar o Código Penal e introduzir 
circunstância agravante (art. 61) quando o crime for praticado por meio da internet.

A UTILIZAÇÃO IMODERADA DAS TÉCNICAS DE EUGENIA E SUAS 
INTERFERÊNCIAS NA DIGNIDADE E AUTONOMIA DO INDIVÍDUO
JULIANA BORIM DO NASCIMENTO
DANILO PIEROTE SILVA

 O presente artigo pretende abordar a utilização das técnicas de eugenia, no 
campo da genética, com o intuito de criar ou modificar virtudes dos seres humanos, es-
pecialmente no planejamento da prole. A problemática atual está inserida no momento 
em que esse meio é usado de modo exagerado para alterar as características genéticas 
dos indivíduos objetivando a busca desenfreada pela perfeição. A pesquisa pretende 
observar, ainda, com qual intensidade essas interferências atingem o indivíduo e quais 
suas consequências, já que os melhoramentos podem ser determinantes em suas vidas, 
retirando-lhes a autonomia ao definir suas características físicas e intelectuais. Preten-
de-se observar, também, o uso das técnicas de modificação e seus impactos na dignida-
de dos indivíduos, desenvolvendo uma reflexão sobre o uso excessivo e seus impactos 
nas futuras gerações. O método utilizado é o dedutivo e contará com a pesquisa.

SERIAL KILLER E O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
KELLY CHRISTINE DOS SANTOS
GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

 Visando expor algumas das características existentes nos assassinos em série 
(serial killer), tais como sua forma de pensar, agir, sua capacidade de compreensão, 
periculosidade e reincidência criminal, buscou-se um trabalho embasado na perícia 
criminal e estudos realizados pelo FBI, bem como na psicologia e psiquiatria forense, 
diferenciando a psicopatia da doença mental. Utilizou-se como metodologia o método 
hipotético – indutivo, fazendo uso de levantamento bibliográfico, citando casos concre-
tos de brasileiros caracterizados como assassinos em série e uma breve analise sobre o 
atual posicionamento aplicado pelo Direito Penal Brasileiro no que diz respeito às leis 
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e jurisprudências para tais indivíduos. Por fim, observou-se que as penas aplicadas se 
tornam ineficazes sem produção de efeitos para tais indivíduos que, por conseguinte, 
voltam a práticas tais crimes, ficando longe de um tratamento eficaz e cada vez mais 
perto da sociedade.

REGIME MILITAR NO BRASIL: UMA ANÁLISE HISTÓRICA, FILOSÓFICA 
E CONSTITUCIONAL
VITOR YUUKI KAWAKAMI
VIVIANNE RIGOLDI

 Trata-se de uma narrativa histórica sobre o Regime Militar no Brasil que ocor-
reu entre 1964 e 1985, analisando os Atos Institucionais em comparação com as Consti-
tuições vigentes durante o período, investigando se houve graves violações aos Direitos 
Fundamentais Humanos através da exposição de fatos e relatos daqueles que viven-
ciaram a época, bem como um estudo das diligências pós regime fazendo uma análise 
filosófica e jurídica sobre a legitimidade destas. O artigo busca aprofundar a investiga-
ção acerca deste período, assim como sua influência sobre o processo histórico-social 
atual de redemocratização para que erros do passado não sejam repetidos num futuro 
próximo. Para tanto, o estudo utilizará como método e técnica de pesquisa a revisão bi-
bliográfica da literatura especializada em bases de dados nacionais, além de legislações 
e outros documentos pertinentes. É imprescindível, portanto, o amplo conhecimento 
sobre o tema para que haja uma compreensão histórica e conscientização social

A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO PARA 
EMPRESAS DO AGRONEGÓCIO
GUILHERME FUJIWARA ARAKI
TATIANE ROCHITI
RICARDO PINHA ALONSO

 A presente pesquisa tem por objetivo demonstrar a relevância do planejamen-
to tributário no agronegócio, vez que o Brasil é um país promissor na atividade rural 
e em contrapartida, possui uma das cargas tributárias mais elevadas. Muitas empre-
sas do agronegócio estão acopladas em antigos métodos contábeis para arrecadar seus 
tributos, ocorre que, referidos meios podem gerar um gasto exorbitante com tributos, 
razão pela qual, o planejamento tributário seria uma solução viável para redução de 
gastos e inovação do empreendimento. Desta maneira, observa-se a utilidade prática 
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econômica, financeira e jurídica que o planejamento tributário pode proporcionar ao 
agronegócio, já que, este ramo de atividade possui incontáveis riscos e despesas, logo, 
se mostra benéfico como um meio de poupar gastos e reforçar o lucro, dado que é o fim 
essencial de todo empreendimento econômico.

A EFETIVAÇÃO DO DIREITO A IGUALDADE DA MULHER NO 
MERCADO DE TRABALHO
BARBARA LARA SILVA
ANDREA ANTICO SOARES.

 O conceito sobre o gênero feminino se transformou juntamente o progresso 
técnico, cultural e a evolução social. A mulher, agora coadjuvante, conquistou sua in-
dependência e com ela assegurou seu lugar na sociedade, adquirindo novos direitos 
e deveres e agregando uma grande carga valorativa para a economia. Conquistou seu 
lugar no campo do trabalho, porém ainda sofre discriminação em relação ao seu gênero 
denominado sexo frágil. No presente artigo serão estudadas as relações trabalhado e 
a figura da mulher bem como as consequências para a sociedade, por meio do método 
dedutivo serão utilizadas as bibliográficas, jurisprudências e legislativas.

VINGANÇA PORNOGRÁFICA: ANÁLISE DO PROJETO DE LEI Nº 
5.555/2013
JAIME KARAM JUNIOR
MÁRIO FURLANETO NETO

 A vingança pornográfica ocorre quando são expostos conteúdos íntimos da 
vítima, sem seu consentimento, seja por fotos, vídeos ou outros arquivos, constrangen-
do-a de maneira imensurável e causando danos de difícil reparação. Assim, no âmbito 
da linha construção do saber jurídico, com o emprego do método dedutivo e os proce-
dimentos de revisão doutrinária e legislativa, busca-se analisar o efeito potencializador 
da Internet, enquanto subsídio para o enfrentamento do Projeto de Lei nº 5.555/2013 
que, no contexto da Lei Maria da Penha, busca disciplinar tal conduta enquanto violên-
cia de gênero e regulamentar o direito ao esquecimento, ao viabilizar ferramenta para 
que os provedores de aplicações de Internet sejam compelidos a retirar o material rela-
cionado à vingança pornográfica do ar. Conclui-se que o direito ao esquecimento já está 
materializado no Marco Civil da Internet, sem que tenha capacidade de eficácia plena 
diante da possibilidade de rápida disseminação do conteúdo na Internet.
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ABORTO
ALINE BARBOSA PEREIRA
CARLOS RICARDO FRACASSO

 O aborto vem sendo estudado e debatido nas últimas décadas, tanto no seu as-
pecto jurídico, em que se discute calorosamente a necessidade ou não de novas normas, 
o que passa pela concepção individual e coletiva de vida e saúde, quanto no seu aspecto 
de saúde pública, relacionado às taxas de mortalidade materna. Revela-se relevante o 
amadurecimento das questões relacionados ao tema e melhor entendimento dos fato-
res associados à sua prática, assim como a defesa da construção de melhores políticas 
de saúde pública.

A LEI 13.440 DE 2006 APLICADA À FAMÍLIA HOMOAFETIVA
JHEMILI MURIELI SALUSTIANO DA SILVA
CARLOS RICARDO FRACASSO

 O modelo da família tradicional está dando lugar a vários formatos de família, 
cuja aceitabilidade social está cada vez maior. Na família homoafetiva, notadamente na-
quela em que o parceiro é transexual, tem-se a seguinte questão: os transexuais envol-
vidos em violência familiar estão amparados pela Lei Maria da Penha? O dilema existe 
na sociedade brasileira por conta da definição do que é gênero e do que é sexo biológico 
à luz da Lei no. 11.340/06. Entende-se que mulher não é apenas aquela que nasce como 
mulher, mas também aquela que se identifica intrinsecamente como tal, ou seja, nasceu 
com o sexo masculino, porém, socialmente se identificou com o sexo feminino e assim 
o é. A Lei no. 13.340/06 estabelece que sua aplicação independe da orientação sexual, 
ou seja, aplica-se aos transexuais de gênero feminino. Assim tem decidido os Tribunais 
à proteção dos transexuais em condição clara de vulnerabilidade.

A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA TUTELA DO MEIO 
AMBIENTE
EDUARDO VINICIUS DE OLIVEIRA CASTILHO
GILSON CESAR AUGUSTO DA SILVA

 O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é visto atualmente 
como manifestação dos Direitos Humanos e como objeto de proteção jurídica por parte 
do Estado, enquadrando-se na categoria de Direito Difusos. Desta forma, este estudo 
apresenta a atuação do órgão ministerial, imbuído de árdua missão constitucional, para 
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a garantia do meio ambiente saudável e equilibrado para esta e futuras gerações. Para 
este exercício, o órgão ministerial foi dotado de instrumentos para o efetivo exercício 
de suas funções e atribuições. Na esfera penal, o Ministério Público atua na busca da 
punição para o infrator, no processamento dos crimes ambientais, contando com a Lei 
dos Crimes Ambientais e demais legislações penais. Na esfera cível, atua visando à com-
pensação e/ou reparação dos danos causados ao meio ambiente, por meio do Inquérito 
Civil e da Ação Civil Pública. Para o desenvolvimento deste estudo será utilizado o mé-
todo dedutivo, além de material bibliográfico e legislativo

A ATUAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA E DO ADVOGADO NO 
TRIBUNAL DO JÚRI. ASPECTOS TÉCNICOS DAS ATUAÇÕES E 
PERSUASÃO PERANTE OS JURADOS
FELIPE RODRIGUES MULATO
GILSON CESAR AUGUSTO DA SILVA

 Desde a criação do Tribunal do Júri existe uma controvérsia da real necessida-
de de sua existência, principalmente no que se refere à “justiça” de seus julgamentos. É 
um procedimento diferenciado que julga crimes dolosos contra a vida. Os críticos argu-
mentam que referido tribunal deveria ser excluído do ordenamento jurídico, posto que 
é um teatro em que a Acusação e Defesa usam de artifícios mais teatrais do que técnicos 
na defesa de suas teses. Já os que defendem sua existência, partem da premissa que so-
mente o Tribunal do Júri pode proporcionar um julgamento mais justo, pois as decisões 
dos jurados têm mais respaldo nos anseios sociais, vez que eles julgam de acordo com 
a sua livre consciência. O papel da Acusação e da Defesa é expor os fatos e fundamentos 
jurídicos de suas arguições a fim de convencer os Jurados da culpa ou inocência do acu-
sado. A eloquência na defesa de seus posicionamentos muitas vezes é até natural, já que 
faz diferença na decisão dos jurados acerca do julgamento.

A INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO, VISANDO 
O INCENTIVO NO SETOR PRIVADO
KAYO FERREIRA DE ALENCAR
LUCIANO RAMIRES

 Percebe-se que em inúmeros momentos históricos do cenário econômico na-
cional, a intervenção estatal esteve presente na economia, com diversos graus de in-
tervenção, impondo os mais diversos planos econômicos. Assim sendo valida-se fazer 
menção de que os direitos e o incentivo para o setor público e privado, se encontram 
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resguardados pela Constituição Federal, com base nos artigos 170 à 181, os quais dis-
correm sobre os princípios gerais do ordenamento econômico. Assim sendo, o presente 
trabalho, tem como enfoque, atingir os devidos fins esperados, com base nos textos 
normativos. Através do método qualitativo, e hipotético-dedutivo, com pesquisas bi-
bliográficas bem como material disponível na internet. O art. 174, §2º, agasalha em seu 
texto normativo, uma vasta extensão de possibilidades de planejamento, incentivo e 
intervenção na ordem econômica, o texto constitucional então alude a ideia do estado 
ser um promotor da ordem econômica.

CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO: DESOBSTRUÇÃO DO JUDICIÁRIO POR 
MEIO NÃO JUDICIAL DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E SEU ACESSO À 
JUSTIÇA
PAULA CAROLINE SILVA HONÓRIO
LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

 O trabalho apresentado aborda a possibilidade de administrar os conflitos 
através de métodos não judiciais e alternativos, como mediação e conciliação, com ên-
fase em seu acesso à justiça. Levando-se em consideração que os processos efetivados 
através da conciliação e mediação desobstruem o judiciário atual que possui um cená-
rio vasto de processos e demandas, gerando a morosidade das resoluções. O objetivo 
é revelar que através da mediação e a conciliação de conflitos, temos uma sociedade 
com uma cidadania mais amparada em busca de pacificação e harmonia social. Para 
subsidiar este estudo, foram realizados levantamentos bibliográficos, doutrinários e 
qualitativos. O estudo revelou que a política alternativa de soluções de conflitos possui 
uma eficácia elevada, produz acesso à justiça, construí a solução do conflito, uma vez 
que o conciliador não atua como juiz, e, sim, como facilitador, colaborando para que a 
negociação termine em um acordo e resolvendo o conflito de forma satisfatória.

ALIENAÇÃO PARENTAL E O ABUSO NO EXERCÍCIO DO PODER 
FAMILIAR
DAIANE FRANCELLI FELIX
ALINE STORER

 Este presente estudo tem como objetivo analisar o exercício abusivo do poder 
familiar, praticado por um dos genitores ou pelos que tenham a guarda ou autoridade 
sob criança ou adolescente, analisando quais são as consequências jurídicas aplicada 
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pelo ordenamento Jurídico Brasileiro para o genitor alienante com base na análise da 
lei de alienação parental nº 12.318/10 e lei nº 13.431/2017. A pratica da alienação 
parental fere direitos fundamentais das crianças e adolescentes de convivência em am-
biente saudável, bem como prejudica o relacionamento afetivo com um dos genitores, 
ferindo ainda o pleno desenvolvimento psíquico da criança e do adolescente. A pesqui-
sa tem como objetivo a análise bibliográfica sobre o tema por meio da utilização do mé-
todo dedutivo como forma de observar, analisar a caracterização do ato ilícito por meio 
do exercício abusivo do poder familiar quando da caracterização da alienação parental.

LEGÍTIMA DEFESA EM MULHERES QUE SOFREM VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA
DEBORA BENTO DA SILVA
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

 Tão comum nos dias atuais, a violência doméstica e familiar contra a mulher é 
cada vez mais recorrente e suas formas estão cada dia mais violentas, sendo um tema de 
suma importância para o ordenamento jurídico brasileiro, e que merece cada vez mais 
atenção, dadas as estatísticas assombrosas sobre o tema. O presente trabalho tem como 
objetivo o estudo do instituto da legítima defesa quando inserido dentro do contexto da 
violência doméstica e familiar. Sendo assim, serão estudadas informações gerais acer-
ca da violência, da violência doméstica em particular, verificando-se dados estatísticos 
acerca do tema. Posteriormente, será abordada a legítima defesa, suas formas e as ques-
tões pertinentes aos seus excessos e, por fim, o estudo da Lei Maria da Penha, as formas 
de violência contra a mulher que ela prevê, bem como a configuração da legítima defesa 
dentro desse contexto. A metodologia empregada é a dedutiva revisão, com a utilização 
de livros, leis e artigos de internet.

A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO E SUA PROTEÇÃO 
JURÍDICA NA REFORMA TRABALHISTA
MARIA LAURA BIONDO SIMINES
ANDREA ANTICO SOARES

 Com o intuito de estudar a evolução do direito das mulheres no âmbito laboral, 
bem como realizar uma análise da reforma promovida na CLT que entrou em vigor no 
ano de 2017, sopesando seus aspectos positivos e negativos, a presente pesquisa tem 
como principal objetivo destacar a luta das mulheres ao longo da história para garantir 
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direitos trabalhistas e sociais, logrando êxito ao superar dogmas e preconceitos, bem 
como angariando oportunidades cada vez maiores no universo do trabalho. Quanto à 
norma, a legislação celetista passou por uma atualização em seu texto para amparar 
o direito das trabalhadoras que, ao olhar de alguns, trouxe consigo mudanças qualifi-
cadas a ampliar as garantias. Nas palavras da corrente contrária, a renovada redação 
traz consigo a degradação de alguns direitos outrora previstos, o que gera a discussão 
da real efetivação da norma na sociedade atual. A pesquisa dar-se-á pela metodologia 
dedutiva e de levantamento bibliográfico, jurisprudencial e legislativo.

A FENOMENOLOGIA DO SER: UMA ANÁLISE DA FILOSOFIA DO 
DIREITO SOBRE O ESTADO DE NATUREZA DA PESSOA HUMANA
VITÓRIA MOINHOS COELHO
LAFAYETTE POZZOLI

 Em análises sobre as ações humanas a ideia de natureza assume importância 
fundamental. Ações que são de extrema importância, uma vez que são construtoras do 
ambiente social, razão pela qual o próprio Estado de Direito as idealiza. Entretanto, 
as leis positivadas não são suficientemente capazes de regular o agir da natureza, o 
que nos leva a presumir que as inclinações humanas dependem, também, de outros 
fatores que não só o poder de coerção. Portanto, pretende-se com a presente pesquisa, 
pelo método investigativo, entender os mais diversos aspectos intrínsecos a natureza 
da pessoa humana. Desta forma, acredita-se que o conhecimento sobre a fenomenolo-
gia do Ser pode tornar a convivência mais agradável, ao passo que a consciência moral 
e as atitudes éticas poderão substituir, mesmo que minimamente, o poder de coerção, 
colaborando, assim, para a concretização de um espaço em que as ações da humanidade 
condirão com os valores supremos da sociedade fraterna que é o Brasil.

A RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR NOS ACIDENTES DE 
TRABALHO
NATHÁLIA SAMPAIO TAVARES
VIVIANE RIGOLDI

 O presente estudo irá abordar como a responsabilidade civil do empregador 
no ambiente de trabalho foi se modificando cada vez mais após as reformas da legisla-
ção brasileira e conforme os trabalhadores brasileiros foram adquirindo mais direitos 
e responsabilidades com a Consolidação das Leis Trabalhistas. Para tanto, o estudo uti-
lizará como método e técnica de pesquisa a revisão bibliográfica, além de legislações. A 
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responsabilidade civil do empregador basicamente se divide em dois sistemas: objetivo 
e subjetivo. No âmbito do acidente de trabalho, a responsabilidade civil avança sobre 
o terreno da responsabilidade civil subjetiva. O entendimento dessa matéria vem se 
desenvolvendo no sentido de ampliar o campo de incidência do regime especial de afe-
rição da responsabilidade.

A PRESCRIÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
THALES HENRIQUE RAMOS DA SILVA
GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

 O presente trabalho pretende avaliar a disciplina da prescrição das medidas 
socioeducativas previstas no artigo 112 e seguintes, da Lei nº 8.069, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, correlacionando-o com o artigo. 115, do Código Penal. Em um 
primeiro momento, serão demonstradas as medidas socioeducativas em espécie, bus-
cando entender quais são as suas a finalidades, tendo em vista que, diferentemente do 
que é previsto no Código Penal, não visam a aplicação de sanção ao adolescente infrator. 
Posteriormente, serão abordadas as prescrições em geral previstas no Código Penal, 
concomitantemente com as limitações do poder de punir do Estado na aplicação das 
medidas socioeducativas, que foram determinados pela Lei nº 12.594/2012, o Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), que prevê como serão executadas 
as medidas socioeducativas. Por fim, será analisada a possibilidade de prescrição nas 
medidas socioeducativas existentes na Lei nº 8.069, o ECA.

A DISPARIDADE ENTRE A PREVISÃO CONSTITUCIONAL E A LEI 
TRABALHISTA NO TOCANTE À JUSTIÇA GRATUITA
BRUNO AFONSO VIEIRA DA SILVA
ANDREA ANTICO SOARES

 Com a proposta de elucidar o instituto da justiça gratuita e os demais a ele rela-
cionados, bem como trazer à baila a atual situação da Ação Direta de Inconstitucionalida-
de (ADI 5766) que tramita perante o Supremo Tribunal Federal sobre o tema, a presente 
pesquisa tem como objetivo evidenciar os reflexos da reforma trabalhista no tocante ao 
acesso à justiça, sobretudo ao pagamento de custas e demais despesas de cunho proces-
sual. Para tanto, o estudo dar-se-á pela metodologia dedutiva e far-se-á o levantamento 
bibliográfico, jurisprudencial e legislativo acerca da matéria. Sobrevindo duas diferentes 
teses, há quem afirme que as alterações foram capazes de embaraçar a essência inicial do 
Direito Trabalhista quanto a proteção do trabalhador que, trivialmente, apresenta-se em 
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situação de hipossuficiência. Não obstante, a corrente antagônica é capaz de vislumbrar a 
diminuição de litígios e a melhor qualidade do serviço prestado pelo Poder Judiciário.

GENOCÍDIO NEGRO: RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO PELAS 
FALHAS NA FISCALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
ANA CARLA SILVA DOS SANTOS
ANDREA ANTICO SOARES

 Objetivo deste estudo é apresentar o contexto histórico da violência racial no 
Brasil, o Racismo Institucional e a responsabilização do Estado pelas falhas na fiscali-
zação da Segurança Pública contribuindo estatisticamente para o Genocídio Negro. O 
artigo traz pesquisa descritiva com dados estatísticos e análises de índices e discussões 
de sociólogos e antropólogos, documentando, por exemplo, que Negros são vítimas de 
70% dos homicídios no Brasil, e estes assassinatos se relacionam com a cor da pele, a 
condição social e a escolaridade. A ausência de políticas públicas enquanto dever do 
Estado faz com que o quadro de violência aumente afetando jovens que não tem conta-
to com uma vida digna. A pesquisa tem o intuito de elucidar a necessidade de debate e 
enfrentamento social e levanta discussões sobre o tema que é uma das raízes da proble-
mática socioeconômico do nosso País. A pesquisa será bibliográfica, jurisprudencial e 
documental e será utilizado o método dedutivo.

CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO
JACQUELINE MENDES DOS SANTOS
DANIELA FERREIRA DIAS BATISTA

 O estudo visa analisar os aspectos jurídicos da abusividade em cláusulas dos 
contratos bancários de adesão e os reflexos socioeconômicos do desiquilíbrio das pres-
tações e contraprestações contratuais na sociedade de consumo. Os contratos de ade-
são possibilitam que um único modelo seja utilizado, todavia, essa padronização pode 
conter cláusulas abusivas, ambíguas ou contraditórias. Embora esses contratos pos-
sam trazer benefícios e vantagens para os fornecedores que elaboram unilateralmente 
poderá acarretar prejuízo ao consumidor vulnerável. É importante considerar que o 
aderente se limita a aceitar as cláusulas elaboradas sem discutir ou modificar seu con-
teúdo ou rejeitá-lo. O legislador criou mecanismos de proteção e equilíbrio aplicando o 
Código de Defesa do Consumidor que se pauta no princípio da boa-fé, da isonomia e do 
equilíbrio, para que as relações jurídicas de consumo cumpram sua função com lealda-
de e transparência, estabelecendo a nulidade das cláusulas consideradas abusivas.
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A PROVA TESTEMUNHAL NO PROCESSO TRABALHISTA, À LUZ DA 
SÚMULA 357 DO TST
JOYCE MESQUITA ALVES DOS SANTOS
MARÍLIA MIGUEL

 O presente trabalho tem como o escopo realizar uma sucinta análise das pro-
vas orais no processo do trabalho sob enfoque da súmula 357 do TST e as controvérsias 
do instituto. Esclarecendo, a testemunha, será o objeto do presente trabalho, e a impor-
tância da imparcialidade, lisura ao prestar um serviço a justiça. Não objetivando esgo-
tar o debate, o intuito da pesquisa é enriquecer a discussão sobre a aplicação da súmula 
em casos concretos a luz da doutrina pátria adotada pelos tribunais. Conclui-se que a 
testemunha que tem pedidos idênticos ao do reclamante pode ser considerada parcial 
em detrimento de alguns fatores. Para alcançar o propósito do trabalho a metodologia 
aplicada foi hipotético dedutivo, a pesquisa foi realizada de forma descritiva, com revi-
são bibliográfica.

REFLEXÕES ACERCA DA FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE
ISABELA MICHELE BUENO DE MARIA
GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

 O presente artigo reflete sobre a função ressocializadora da pena, mostrando a 
realidade jurídico-social do nosso ordenamento e do sistema prisional brasileiro, sendo 
desenvolvida uma análise com base na Lei n° 7.210/84 (Lei de Execução Penal), que 
disciplina as regras do sistema carcerário, especialmente em como devolver o apenado 
à sociedade garantindo que o mesmo se reinsira nela e não reincida na sua conduta. 
Mesmo com as conquistas que envolvem direitos da pessoa humana, na prática, não 
raras vezes, ainda se aplica ao preso um tratamento degradante e indigno, vinculando 
o cumprimento da pena a um odioso sentimento de vingança - e não a regeneração do 
indivíduo -, como se sofresse uma “desclassificação” de sua condição de pessoa humana 
após cometer o ato que o levou à condenação.
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PRIVATIZAÇÃO DAS PRISÕES NO BRASIL
ANDRESSA SOUZA CASTILHO
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

 Diante da crise carcerária, as prisões privadas chegam ao Brasil. Nesta, o Esta-
do transfere seu poder de execução penal á empresas privadas. O presídio é edificado e 
administrado pela parceria privada, e o Estado fornece mensalmente uma quantia em 
dinheiro por preso. Aqui o preso deve trabalhar e estudar, os produtos fabricados por 
eles são vendidos no mercado e o lucro fica para os empresários. A presente pesquisa 
visa analisar a legalidade deste modelo para com o ordenamento jurídico brasileiro, 
visto que, a Constituição Federal dispõe que a execução penal –atividade jurisdicional- é 
monopólio do Estado, e que não haverá penas de trabalho forçado. Observa-se a função 
da pena e a ausência de legislação para a regulamentação desta nova prisão. O procedi-
mento metodológico utilizado foi dedutivo e de revisão bibliográfica. 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO AUXÍLIO AO PODER JUDICIÁRIO
BEATRIZ MAGDALENA NERES DE OLIVEIRA
ALINE DAMACENO LOPES
MARIO FURLANETO NETO

 O sistema do processo judicial eletrônico caracteriza-se como um grande ban-
co de dados que possibilita ser explorado com técnicas de Inteligência Artificial, vi-
sando potencializar o acesso e a qualidade da informação recuperada, resultando em 
um grande auxílio aos magistrados na tomada de decisão, viabilizando, assim, maior 
eficiência e celeridade na entrega da prestação jurisdicional. Assim, no âmbito da linha 
de pesquisa construção do saber jurídico e com o emprego do método dedutivo e os 
procedimentos de revisão bibliográfica e legislativa, buscar-se-á analisar o instituto da 
Inteligência Artificial e suas espécies, como base para desmistificar a tese de que a tec-
nologia da informação substituirá o magistrado, mas tão somente auxiliá-lo na tomada 
de decisão, concretizando o princípio da duração razoável do processo e fomentando a 
paz social.
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DA EDUCAÇÃO À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: FERRAMENTAS 
PARA O COMBATE A FAKE NEWS
ALINE DAMACENO LOPES
BEATRIZ MAGDALENA NERES DE OLIVEIRA
MARIO FURLANETO NETO

 Objetiva-se verificar a eficácia do contexto educacional do indivíduo para evi-
tar a dissipação da pós-verdade. A Educação é direito fundamental, conforme o Art. 
205 da CF/88, ajuda o desenvolvimento de um país, partindo do pressuposto de que 
a educação auxilia o senso crítico individual e o protege de atitudes espúrias veiculas 
na internet. Ressalta-se a importância do combate as fake news, em face do alto poder 
de manipulação das pessoas, confundindo e enganando-as. Assim, no âmbito da linha 
crítica aos fundamentos da dogmática jurídica e com o emprego do método dedutivo e 
pesquisa teórica, propõe-se analisar sites e redes sociais que propõem, juntamente com 
agências de fact cheking, combater as fake news no Brasil. Conclui-se que, nesse proces-
so, o desenvolvimento intelectual do indivíduo tem papel preponderante na identifica-
ção de notícias falsas, mas a tecnologia da informação pode contribuir para acelerar o 
processo de tomada de decisão.

‘’OVERBOOKING’’ OS DIREITOS DOS PASSAGEIROS NAS 
ALTERAÇÕES CONTRATUAIS DE TRANSPORTE AÉREO
GABRIELA BERTHON REINÓ
DANIELA FERREIRA DIAS BATISTA

 O presente trabalho trata sobre a responsabilidade das companhias aéreas no 
fenômeno chamado “Overbooking” ou “preterição de passageiros”, prática comum dos 
fornecedores considerada abusiva na legislação consumerista. O Código de Defesa do 
Consumidor, Lei Federal 8.078/90, tem como objetivo a regulamentação das relações 
jurídicas de consumo, visando equilibrar os direitos e os deveres das partes contratan-
tes. Sendo assim, o “overbooking” não deveria ser praticado, por ser abusivo e prejudi-
cial, trazendo prejuízos e transtornos aos passageiros. O estudo também irá analisar os 
direitos dos passageiros a luz das resoluções da ANAC – Agência Nacional de Aviação Ci-
vil, especificamente aqueles descritos na resolução nº 400/2016. Também será efetua-
da uma análise jurídica do posicionamento majoritário dos Tribunais a fim de constatar 
a efetividade ou não da proteção das normas consumerista. Foi adotada a metodologia 
bibliográfica, utilizando, livros, artigos, legislação e jurisprudência.
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A NATUREZA JURÍDICA DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO
SARA LETÍCIA PORTO LUZ
GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

 O presente trabalho visa analisar a natureza jurídica da qualificadora do femi-
nicídio. A lei que incluiu essa nova qualificadora ao artigo 121, § 2º, inciso VI, do Códi-
go Penal no rol dos homicídios qualificados deixa margem para diversas interpretações 
quanto à sua natureza, além do fato de a violência de gênero ser um tema complexo e 
interdisciplinar, levando-se em consideração o aspecto subjetivo e objetivo da conduta. 
O objetivo deste artigo científico não é apenas estudar os impactos dessa mudança, mas 
salientar a natureza jurídica desta lei, que institui o feminicídio crime definido, em sínte-
se, como homicídio da mulher por razões de gênero quando envolve violência doméstica 
e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Trará as posições doutri-
nárias e jurisprudenciais, verificando os entendimentos em relação à natureza jurídica 
da qualificadora. A metodologia utilizada neste trabalho partiu-se de pesquisas biblio-
gráficas, em doutrinas jurídicas e legislação.

SOCIEDADE DE RISCO: A TRANSIÇÃO DA ‘CONSCIÊNCIA DE 
CLASSES’ MARXIANA PARA A ‘CONSCIÊNCIA DOS RISCOS’ NA 
TEORIA DE ULRICH BECK
GUSTAVO PIRENETTI DOS SANTOS
EDINILSON DONISETE MACHADO

 O presente estudo tem o objetivo de analisar a transição da ideia de ‘consciên-
cia de classes’ proposta por Karl Marx a partir da teoria do risco de desenvolvida por 
Ulrich Beck ao observar as estruturas da sociedade alemã na década de sessenta. De 
início, o estudo busca delimitar o contexto histórico em que a teoria fora elaborada - a 
sociedade alemã da década de 1960. Por conseguinte, analisa-se a Sociedade Industrial 
de Classes proposta por Karl Marx e sua transição na Segunda Modernidade proposta 
por Beck por meio do Estado de Bem-Estar Social, perda da ‘Consciência de Classes’ e 
individualização da sociedade. Por fim, aborda-se a mudança de paradigma de busca 
por “igualdade”, em seus amplos aspectos, para a busca por “segurança”. Neste passo, a 
metodologia empenhada é a dialética, utilizando-se de pesquisa bibliográfica como fon-
te de observação teórica e construção do conhecimento, analisando a transição entre 
ambas sociedades propostas por Marx e Bech.
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O ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHADORES EM 
CONDIÇÕES ANÁLOGAS A DE ESCRAVOS
GUILHERME MARCONATTO MODELLI
OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

 O presente trabalho tem a finalidade de analisar o tema do assédio moral sofrido 
pelos trabalhadores que laboram em situações análogas à de escravos, trazendo à baila a 
inovação legislativa que a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467, de 2017) introduziu sobre o 
tema, bem como a diferenciação com o instituto do Dano Moral, aproveitando-o para tanto 
para utilizar na necessidade de preservar e garantir a reparação moral dos obreiros quando 
caracterizados as condições expostas, trazendo ainda em seu bojo também o dano extrapa-
trimonial indenizável no direito civil, fazendo uma comparação quanto ao direito trabalhis-
ta e por fim analisa a ofensa constitucional que as condições análogas a de escravos causam 
vez que afrontam diretamente princípios devidamente positivados, como por exemplo, o 
princípio da dignidade humana. O método utilizado foi o dedutivo e a técnica de pesquisa 
consiste em revisão bibliográfica, análise doutrinária, jurisprudencial e normativa.

FEMINICÍDIO - FORMA EXTREMA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
ALINE DE OLIVEIRA BARBOZA
GILSON CESAR AUGUSTO DA SILVA

 O presente artigo tem o objetivo de esclarecer e informar o crime de Femini-
cídio sobre a luz do Direito Penal. O termo Feminicídio, assassinato de pessoas do sexo 
feminino, foi instituído com a Lei nº 13.104/2015 e tornou-se um homicídio qualificado 
presente na lista de crimes hediondos, com penas mais altas. Conforme aponta o Mapa 
da Violência 2012, o país ocupa a sétima posição em um ranking de 84 nações, contan-
do com 4,4 homicídios em 100 mil mulheres. A curva ascendente de feminicídios e a 
permanência de altos padrões de violência contra mulheres demonstram a necessidade 
de mudanças sociais, culturais, legais e políticas. Os altos índices de violência revelam a 
urgência com que o problema deve ser superado desafiando o Estado e a população. É 
preciso dar um basta nas diversas manifestações de violência contra as mulheres.

“HOMESCHOOLING”: LIBERDADE RESTRINGIDA OU VIOLADA?
JAQUELINE FAVARETTO RIBEIRO
GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO 
 Este trabalho tem por objetivo realizar análise crítica acerca da decisão do Su-
premo Tribunal Federal sobre o Tema nº 822, que aduz ser legalmente impossível a prá-
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tica do ensino domiciliar no país, sem exceções. Se por um lado a Lei nº 12.010/09 tor-
na obrigatória a matrícula em rede regular de ensino, penalizando pais e responsáveis 
pelo descumprimento do dispositivo, ao contrário, a Constituição Federal não proíbe a 
modalidade de ensino em questão; aliás, impõe à família o zelo quanto à efetividade da 
educação da criança. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no mesmo sentido, 
afirma que os pais têm prioridade na escolha do gênero de educação a ser ministrado a 
seus filhos. Logo, defende-se que a falta de melhor regulamentação do assunto restrin-
ge a liberdade de escolha dos pais; mas o julgado pode provocar verdadeira violação 
a garantias constitucionais de pais e filhos, quando aplicado a determinados casos. A 
metodologia utilizada é bibliográfica, legislativa e qualitativa.

ACIDENTE NO TRABALHO: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A 
PREVENÇÃO E CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DECORRENTES DA 
INCAPACIDADE LABORATIVA
BRUNA TAVARES DE FREITAS
OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

 O Brasil ocupa os primeiros postos, quando se trata de ocorrência de aciden-
tes de trabalho, fato que demonstra a importância da investigação deste fenômeno na 
atualidade, uma vez que tal ocorrência enseja direitos e obrigações para as partes do 
contrato de trabalho. A concretização do acidente do trabalho, implica na ocorrência do 
fato gerador de direitos ao acidentado e/ou dependentes, tendo em vista a ocorrência 
de violação de direitos fundamentais do empregado e a responsabilidade civil do em-
pregador. Assim, a busca pela redução do número de acidentes de trabalho, permiti-
ria a promoção de ganhos substanciais para empregadores e empregados, sendo que a 
presente pesquisa busca investigar estes contornos e verificar quais praticas poderiam 
permitir meios eficazes para a diminuição da ocorrência de acidentes do trabalho no 
país. A presente pesquisa irá adotar a metodologia do materialismo histórico dialético.

O DIREITO À MORADIA SOB O PRISMA DA DIGNIDADE HUMANA E 
SEUS MÉTODOS DE EFETIVAÇÃO
ARTHUR DOBON PARDINI
VIVIANNE RIGOLDI

 Na sociedade contemporânea o debate acerca do direito à moradia, permanece 
como um tema atual na esfera acadêmica, visto que grande parte da população brasi-
leira, especialmente sua parcela mais hipossuficiente, vive à margem de sua efetivação. 
Desta forma, esta pesquisa disserta, de forma teórica, acerca da natureza e especifici-
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dade dos direitos sociais, com enfoque no direito à moradia, os métodos de efetivação 
deste direito, tais como políticas públicas e ações judiciais, e o direito à moradia sob 
o prisma do princípio da Dignidade da Pessoa Humana e dos institutos da reserva do 
possível e do mínimo existencial. O presente tema é analisado por meio do método her-
menêutico, a partir de análises biográficas e documentais de estudos jurídicos e legisla-
ções, provenientes de artigos científicos, publicados em revistas especializadas, textos 
publicados na internet e livros.

O PODER DE PERSUASÃO DOS PSICOPATAS
KARINA RODRIGUES SILVA
SANDRA REGINA VIEIRA DOS SANTOS

 O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre o discurso dos psicopatas 
a partir do livro Mentes Perigosas de Ana Beatriz Barbosa Silva. De acordo com a autora, 
psicopatas são as pessoas que nascem com alguma desordem psicológica e, apesar dos 
distúrbios apresentados, são totalmente persuasivos. Eles conseguem convencer a qua-
se todos de tudo o que eles querem, além disso têm o melhor curriculum que alguém 
pode imaginar, pois “entendem” de todos os assuntos possíveis, mas, infelizmente, para 
se destacarem e assumirem o poder, eles prejudicam quem quer que seja. Os psicopatas 
são normais nas aparências e perigosos nas atitudes, pois representam sentir o que não 
sentem para conseguirem o que eles querem e diversas vezes da forma mais cruel e 
brutal possível. O artigo será feito por meio de pesquisa bibliográfica sobre persuasão, 
argumentação, psicopatia e legislação.

DA MONOGAMIA ÀS UNIÕES POLIAFETIVAS NO BRASIL: UMA 
RETROSPECTIVA HISTÓRICO-SOCIOLÓGICO-JURÍDICA
FLÁVIA KEIKO TSUNO
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

 O modelo de família tem evoluído ao longo do tempo, assim como a forma dos 
seres humanos se relacionarem. A monogamia começou a ser praticada com o advento 
do cristianismo e da propriedade privada. Através da religião, a família passou a ser 
considerada um sacramento, respeitada e compreendida como marido, mulher e filhos. 
A propriedade privada, passada de pai para filho, veio como uma forma de controle dos 
sucessores. Era necessário que houvesse um controle maior da sexualidade feminina 
para que não houvesse dúvidas acerca dos herdeiros. Assim, a monogamia se estabele-
ceu como principal entidade familiar ocidental. O método de pesquisa é o dedutivo e a 
técnica de coleta de dados será bibliográfica, documental e via internet.
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OS BENEFÍCIOS DA CLÁUSULA “PRO AMICO ELIGENDO” NOS 
CONTRATOS DE COMPRA E VENDA
BRUNO LUÍS SCOMBATTI ZAIA
LUÍS VIEIRA CARLOS JUNIOR

 Essa cláusula surgiu na Idade Média em meio de vendas judiciais. Segundo Caio 
Mário, foi o Código Civil italiano que tipificou este tipo de avença nos artigos 1.401 e s.s. 
Com ela a pessoa designada toma, na relação contratual, o lugar da parte que a nomeou, 
tal como se ela própria houvesse celebrado o contrato. Existe a possibilidade no mo-
mento da conclusão do contrato de compra e venda, se expressamente, uma das partes 
reservar-se a faculdade de estipular um terceiro para então em seu lugar adquirir o bem 
que foi acordado entre as partes originárias, assumindo os direitos e obrigações sobre 
o bem. Essa cláusula está expressamente nos artigos 467 a 471 do Código Civil. Logo o 
adquirente originário como não tem interesse de ser dono, mas sim de revendê-lo para 
um terceiro, com isso evita que seja feito a compra do bem em seu nome, e então acaba 
não arcando com os custos da transferência ou impostos.

LEI 13.103/15: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE 
DO EXAME TOXICOLÓGICO E O DESCANSO OBRIGATÓRIO DOS 
MOTORISTAS
BEATRIZ VALENCIO MANCUZO
OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

 Os índices de acidentes de trânsito no país são alarmantes e a Lei 13.103/15, 
que regulamentou a atividade dos motoristas profissionais, passando a exigir destes 
e também de seus empregadores, uma série de exigências para permitir um trabalho 
mais seguro. Isto porque é evidente que a categoria dos motoristas profissionais man-
têm-se diretamente correlacionadas com a temática, visto que, o exame toxicológico e a 
parada de descanso são medidas que promovem reflexos no cenário de acidentes, uma 
vez que as principais causas dos acidentes de trânsito, geralmente estão relacionadas, 
as noites sem dormir e ao uso de drogas ilícitas, objetivando suportar o cansaço extre-
mo de longas viagens. Assim, a presente pesquisa visa investigar quais as exigências im-
postas pela nova legislação e se as referidas medidas podem assegurar de modo eficaz 
a segurança nas estradas, para tanto utilizaremos o método hipotético-dedutivo.
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DO ASSÉDIO MORAL NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS: UMA ANÁLISE 
JURISPRUDENCIAL
JULIANA APARECIDA MANZON DA SILVA
CLARISSA CHAGAS CHANCES MONASSA

 O estudo busca realizar uma análise de recentes decisões jurisprudenciais em 
ações trabalhistas envolvendo o assédio moral nas instituições bancárias, pois esta prá-
tica vem se mostrando recorrente no mercado de trabalho, sobretudo nas instituições 
bancárias, em razão das várias cobranças. O assédio moral produz efeitos negativos à 
saúde e ao bem-estar do trabalhador, constituindo verdadeira afronta à dignidade da 
pessoa humana. Para tanto, após breve conceituação e exposição do tema, procede-se à 
análise jurisprudencial, para que se verifique como a justiça brasileira vem lidando com 
o assunto, equilibrando-se entre a proteção ao poder diretivo do empregador e a prote-
ção à dignidade do trabalhador, para que se imponham limites mais palpáveis quanto às 
fronteiras das cobranças excessivas e da imposição de metas. Em considerações finais, 
procura-se destacar algumas características encontradas nas jurisprudências e assim 
refletir quanto a formas mais eficazes de coibir esta prática.

NEUROCIÊNCIA E DIREITO PENAL: A RESPONSABILIDADE PENAL 
DO PSICOPATA
LARA BIANCA STEFANO
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

 O tratamento justo e proporcional a crimes bárbaros tem sido um grande de-
safio para o Direito. O panorama torna-se ainda mais complexo quando o criminoso 
em questão é um psicopata, porque a própria condição dele diante do ordenamento 
jurídico tem sido um desafio para o Direito Penal. Primeiro, porque não se pode tratar a 
justiça como algo absoluto; e segundo, porque os portadores da psicopatia reúnem um 
conjunto de caracteres normais e patológicos. Em vista disso, a presente pesquisa tem 
como objetivo verificar a responsabilidade penal do Psicopata sob o viés dos conceitos 
e elementos da culpabilidade no Direito Penal (imputabilidade e semi-imputabilida-
de), bem como sob os aspectos da Neurociência, a qual defende que a prática do crime 
está no subconsciente do agente e assim não seria responsável por suas condutas. A 
metodologia utilizada é o método hipotético dedutivo, com a abordagem da pesquisa 
qualitativa e objetivos exploratórios.
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PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR: COMÉRCIO ELETRÔNICO
DANIEL GUILHERME GOMÇALVES
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

 No presente estudo será abordado as relações entre fornecedor e consumidor, 
visando a proteção deste último, com base no Código de Defesa do Consumidor, em um 
dos módulos de comércio que mais vêm crescendo no mundo: o comércio eletrônico. O 
objetivo da pesquisa preocupa-se em mostrar se as relações de consumo via Internet, 
estão amparadas pela legislação, resguardando para si direitos e deveres. Destacar-se-á 
o surgimento deste comércio no Brasil, bem como demonstrar-se-á a importância do 
advento da Internet como meio de intermediação entre o fornecer e o consumidor. A 
pesquisa se dará por meio de levantamento da legislação vigente no Brasil. Para tanto 
será utilizada o método dedutivo de abordagem e o método bibliográfico-documental.

VIDA E RELIGIÃO - A COLISÃO E A INDISPONIBILIDADE DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS
CLARA SILVA MATIAS
DANILO PIEROTE SILVA

 A presente pesquisa tem por objetivo analisar os direitos fundamentais dispos-
tos no artigo 5° da Constituição Federal e a colisão existente na hipótese de transfusão de 
sangue, especificamente em indivíduos da religião “Testemunhas de Jeová”. Nesse viés, 
objetiva-se verificar a possibilidade de ponderação dos direitos fundamentais envolvi-
dos nesta colisão e, ainda, refletir sobre os meios alternativos à transfusão de sangue, 
evitando-se embates e a indisponibilidade de um direito perante o outro. Será verificado, 
ainda, a possibilidade, em tais casos, de utilização da teoria de Robert Alexy, a partir da 
ponderação dos direitos fundamentais, como um possível caminho a ser trilhado nas 
discussões fundadas no conflito entre o direito à vida e o direito à liberdade religiosa.

ALUGUEL: SITUAÇÃO ATUAL E GARANTIAS DE CRÉDITO
ALICE MARTINS ARAUJO MICHELETI
VIVIANE RIGOLDI

 O aluguel é algo que sociedades do mundo todo praticam há muitos anos, sen-
do empregado principalmente quando se trata de imóveis e hoje os problemas com 
moradia são cada vez mais evidentes — o valor a ser pago mensalmente sobe constan-
temente e a necessidade de um fiador ou da disponibilidade da quantia a servir como 
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caução dificultam a formalização do ato para uma parcela significativa da população. 
Assim, por meio de jurisprudências, bibliografia e fatos contemporâneos registrados, 
bem como utilizando-se de súmulas já existentes e conflitos recentes com novos enten-
dimentos que causam insegurança jurídica, o texto apresenta um novo modelo que bus-
ca facilitar e assegurar de maneira mais eficaz todas as partes em uma relação locatícia.

EUTANÁSIA SOB A PERSPECTIVA DA ÉTICA MÉDICA
CAMILA DE MELO CARNAÚBA
DANILO PIEROTE DA SILVA

 A medicina com seu desenvolvimento tecnológico tem alcançado grandes re-
sultados no tocante a intervenções no ciclo da vida humana e cura de doenças além de 
poder aumentar a expectativa de vida ou mesmo prolongar o sofrimento de um doente 
irreversível, do mesmo modo, surge a possibilidade de interrupção da vida de modo 
técnico assistido. Suicídio assistido e a eutanásia são aclamadas pelos defensores da 
morte digna como alternativa ao sofrimento. Sem a pretensão de esgotar o tema o pre-
sente ensaio, se propõe a analisar o instituto da eutanásia na perspectiva da ética mé-
dica, analisando as disposições normativas e regulamentares da profissão com o fim 
de verificar a possibilidade da legalização do instituto no país utilizando-se do método 
dedutivo de investigação científica.

A INSERÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO E SUAS 
LUTAS POR DIREITOS E CONTRA DISCRIMINAÇÕES
NEURITANIA DE SOUZA KOBAYASHI
JOSÉ RIBEIRO LEITE

 É importante ressaltar que a demora de atribuição de direitos à mulher é devido à 
falta de empenho. Muito tempo se passou para que a mulher tivesse seus direitos reconhecidos, 
bem como o reconhecimento de que era importante e necessária a presença da mulher no 
mercado de trabalho. As normas para a proteção da mulher surgiram a passos lentos, muitas 
foram sancionadas recentemente, tanto no âmbito nacional, quanto internacional. O presente 
trabalho tem por objetivo fazer uma análise do contexto histórico de inserção da mulher 
no mercado de trabalho, o que as levou a deixar suas casas, filhos, para poder trabalhar, 
bem como os movimentos, as lutas de introdução no mercado de trabalho e por melhores 
condições. É uma pesquisa bibliográfica. Conclui-se com a pesquisa feita que apesar das lutas 
e da positivação de direitos, a mulher ainda precisa lutar contra discriminação, pois mesmo 
estudando mais, se qualificando mais que os homens, ainda sofrem todo tipo de preconceitos
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A PROTEÇÃO DEFICIENTE DA DIGNIDADE SEXUAL NA 
CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR
GIOVANA CHIARAMONTE ROCHA
GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

 O intuito do estudo é demonstrar que não existe, atualmente, no ordenamento 
jurídico brasileiro, uma lei que tipifique e penalize de forma justa e proporcional os 
atos libidinosos entendidos pela própria sociedade como de menor ofensividade. Será 
pautado também que quaisquer atos libidinosos sejam enquadrados dentro do conceito 
de estupro, para que as condutas ilícitas mais brandas, não sejam desproporcionais a 
pena aplicada se comparada ao bem jurídico lesionado. Desta forma, é pautado que a 
pena mínima do crime do ato libidinoso configurado por um beijo lascivo não deveria 
ser a mesma prevista para o crime de estupro, que se consuma somente com a prática 
de conjunção carnal. O referido estudo abrange a necessidade da criação de um tipo 
penal legal e que preencha a lacuna visível que existe entre as duas condutas, visando 
o direito fundamental do agente e da vítima, analisando também aplicação de práticas 
alternativas já existentes para que haja uma diminuição de tais proporções.

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA COMO DIREITO FUNDAMENTAL E FORMA 
DE DEMOCRATIZAR O ENSINO
NATIELE SILVA PEREIRA
VIVIANNE RIGOLDI

 Este trabalho tem como objetivo mostrar o direito da pessoa com deficiência 
à educação. Aborda-se o que seria a inclusão da pessoa com deficiência no âmbito edu-
cacional, quais princípios constitucionais estão relacionados, bem como propõe-se uma 
alternativa para que não haja discriminação no acesso à educação das pessoas com ne-
cessidades especiais. No primeiro momento aborda-se a inclusão sob um ponto de vista 
social e logo após sob uma perspectiva política/ jurídica no tocante as políticas públi-
cas que o Estado desenvolve para o atendimento educacional especializado. Utiliza-se 
como base desse trabalho os princípios fundamentais descritos na Constituição Federal 
para que assim fique claro o quão significante é a inclusão para a vida das pessoas com 
deficiência que fazem parte da nossa sociedade.
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A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR EM FACE DO 
DIREITO DO CONSUMIDOR
GABRIEL FABRICIO VIEIRA
ALVARO TELLES JUNIOR

 O direito do consumidor visa à responsabilidade do fornecedor se seu produ-
to afetar a saúde ou a segurança do consumidor, aquele que impor um risco para a vida 
ou a segurança de outrem, terá responsabilidade do produto. A responsabilidade civil 
é referente àquele que causar dano a outrem, assim ressarcirá quaisquer prejuízo cau-
sado a terceiro. A vida é o maior patrimônio do ser humano, o código do consumidor 
prevê isso, em razão disso está previsto a responsabilização do fornecedor, importador 
etc. cada um com a sua parcela de culpa, caso ponha em risco a vida, a saúde ou a segu-
rança do consumidor, com a exceção que tenha ocorrido por conta de culpa exclusiva 
do consumidor. Assim podemos dizer que aquele que ainda sem culpa, traga o risco ao 
consumidor, deve ser responsabilizado pelo fato de simplesmente colocar o produto 
no mercado, sem o aviso prévio sobre o risco, a indenização é um direito que o consu-
midor deve exercer.

DA CAPACIDADE JURÍDICA DO SER HUMANO, COMO SUJEITO DE 
DIREITO INTERNACIONAL, NO PARLAMENTO EUROPEU: UMA 
PERSPECTIVA DE EFETIVAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS
ANNA LARA FERNANDEZ SOARES
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

 O objetivo desta pesquisa é analisar, dentre as atribuições do Parlamento Eu-
ropeu, a capacidade jurídica atribuída ao ser humano, visando resguardar-lhe direitos 
civis e políticos ratificados na Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e 
das Liberdades Fundamentais, por meio do Tribunal Europeu de Direitos Humanos.  
Em face da atual conjuntura internacional, é de extrema relevância e pertinência o tema 
dos Direitos Humanos, seja em suas formas de exercício ou em seus meios de efetiva-
ção. Pôde- se concluir, a partir da utilização do método dedutivo e através de pesquisa 
bibliográfica, que esta possibilidade jurídica proporcionada pelo Parlamento Europeu 
ao homem civil configura-se como uma perspectiva de concretização dos Direitos Hu-
manos na realidade social.
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A (IN)EFETIVIDADE DO SISTEMA PRISIONAL TRADICIONAL E OS 
ASPECTOS DO SISTEMA APAC
ANA CAROLINA DE CARVALHO ANUNCIAÇÃO
GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

 O presente artigo irá tratar, inicialmente, sobre a evolução histórica do Direito 
Penal, iniciando com a Fase da Vingança, tratando sobre os primeiros códigos existen-
tes, discorrendo sobre o Direito Grego, Direito Romano na Antiguidade e sobre a Era das 
Escolas. Posteriormente, irá tratar sobre as diversas penas existentes no ordenamento 
jurídico brasileiro, analisando a efetividade com relação às funções da pena, dando en-
foque ao caráter preventivo do atual sistema carcerário brasileiro. O artigo irá tratar 
também do princípio da dignidade humana correlacionando com a problematização 
dos cárceres e os altos índices de reincidência no país. Irá analisar sobre a Associa-
ção de Proteção e Assistência do Condenado, expondo seus aspectos, objetivos. Por fim, 
destacará sobre a efetividade do referido método, comparando-o com o sistema prisio-
nal tradicional, dando enfoque na ressocialização dos condenados. O estudo ocorrerá a 
partir do método dedutivo, através de pesquisas bibliográficas.

SEGURIDADE SOCIAL: A DESVINCULAÇÃO DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DA SEGURIDADE SOCIAL
TIAGO FERREIRA PAULA
MARCELO R SILVA

 A previdência social como parte de um todo Seguridade Social é hoje um gran-
de problema ao Estado, não se vislumbra com o atual modelo a garantia da prestação 
deste benefício. Déficits apresentados por órgãos governamentais colocam em risco 
todo o sistema de Seguridade Social futuro, podendo findar prestações vindouras de 
todo o sistema previdenciário. O presente artigo busca corrigir dentro do sistema de 
Seguridade Social o déficit financeiro e equilibrar todo o sistema, para que gerações fu-
turas possam desfrutar de um bem constitucional fundamental social: a aposentadoria. 
O modelo atual de gestão de recursos da Seguridade Social é defasado e obsoleto, neces-
sitando de alternativas plausíveis e de aplicação imediata, justamente o que propõe o 
presente artigo com a desvinculação da saúde e assistência social da seguridade social, 
proporcionando assim equilíbrio financeiro e atuarial, garantindo à sociedade vindoura 
a contingência merecida e diuturna.
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DIFERENÇA ENTRE FIANÇA E GARANTE SOLIDÁRIO
OTÁVIO TOTTI BEDUSQUI
LUÍS VIEIRA CARLOS JÚNIOR

 Breve comparação de: Fiança e Garante Solidário. A Fiança é um contrato aces-
sório ou subsidiário que serve para garantir a satisfação de um credor, através de seu 
patrimônio, ou seja, ela sempre vai acompanhar um contrato principal. A Fiança só será 
executada caso o contrato principal não seja quitado. O Garante Solidário é aplicado 
exclusivamente em contratos bancários. O avalista da nota promissória, quando assina 
em contrato de empréstimo junto com o devedor, estará se obrigando à totalidade da 
dívida e não ao que se expressa na nota promissória. O Garante Solidário possui legiti-
midade ativa ad causam para a propositura de ação revisional, em que busca a exclusão 
de encargos reputados abusivos, no limite da garantia prestada. Depois dessa análise 
pude verificar que a fiança é um instituto que se aplica aos contratos empresarias, uni-
laterais ou não, já o Garantidor Solidário se assemelha à Fiança, e é regido pelas regras 
da mesma.

EMPODERAMENTO FEMININO: A AUTONOMIZAÇÃO DAS 
MULHERES E O PAPEL LIBERATÓRIO DO PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA
IRIS RABELO NUNES
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

 Esta pesquisa é parte de um projeto de iniciação científica que trata da cor-
relação entre o Programa “Bolsa Família” e a diminuição da violência contra a mulher, 
desenvolvida pela primeira autora, com orientação do segundo autor. Considerando 
a condição prioritária da mulher como bolsista, objetiva-se analisar o papel liberató-
rio que o programa exerce, inclusive de uma possível situação de violência doméstica, 
através da autonomização financeira. Para tanto, procede-se à pesquisa bibliográfica de 
autoras que tenham como foco o empoderamento feminino, para assim correlacionar 
o tema com entrevistas com participantes no programa desenvolvidas em outros tra-
balhos sobre o Bolsa Família, o que permite concluir que a transferência de renda com 
condicionalidades produziu efeitos secundários na posição que a mulher ocupa em seu 
núcleo familiar e na sociedade.
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BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO JULGAMENTO ANTECIPADO 
DO MÉRITO NA SISTEMÁTICA DO NOVO CPC
CAROLINA DE OLIVEIRA GAZETA
LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

 A presente pesquisa tem como finalidade tratar sobre o Julgamento Anteci-
pado Da Lide, visando abordar as hipóteses de cabimento e a sua importância como 
instrumento de realização da celeridade e efetividade da Jurisdição. As hipóteses de 
cabimento do Julgamento Antecipado Do Mérito estão previstas no artigo 355 do Novo 
Código de Processo Civil. O nome desse instituto é muito criticado pela doutrina, que 
prefere versar à denominação “julgamento antecipado do mérito”, considerando que 
implica na prolação de uma sentença que resolve o mérito da causa. O Código de Proces-
so Civil de 1973 utilizava o termo “julgamento antecipado da lide”, porém foi alterado 
no NCPC/15. Fora essa alteração, não houve uma modificação substancial neste institu-
to, somente terminológica. Ocorre no momento em que o juiz entende que a ação já dis-
põe de provas suficientes ou porque o réu foi revel, ou seja, não apresentou contestação 
aos pedidos do autor da ação, o que juridicamente gera o efeito de presunção de ver

OS BENEFÍCIOS DA HOLDING PARA O PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO 
E A PROTEÇÃO PATRIMONIAL
ISABELA MOLINA BEZ FARIAS
ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS

 Holding é uma pessoa jurídica que atua como proprietária de bens e direitos. 
Dentre todos os gêneros deste instituto, destaca-se a holding familiar. A holding familiar 
é utilizada como um instrumento para o desenvolvimento do planejamento sucessó-
rio, de maneira que, propiciar-se-á na realização da sucessão hereditária, garantindo-
-se a administração dos bens, a otimização fiscal pela pessoa que faz uma doação e a 
“blindagem patrimonial”. Dos benefícios que a holding familiar propicia, ressalta-se a 
proteção do patrimônio, uma vez que, ao realizar as doações das quotas sociais para 
os familiares, as referidas quotas serão gravadas com cláusulas de usufruto vitalício, 
impenhorabilidade, incomunicabilidade, reversão e inalienabilidade, resguardando os 
bens particulares das partes, e por sua vez, a partir da sucessão patrimonial intervivo, 
ao realizar o planejamento da sucessão de bens, há também a prevenção da existência 
de eventuais conflitos familiares.
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A VIOLAÇÃO DE DOMICILIO E AS PROVAS ILÍCITAS
FERNANDA GONÇALVES DIAS
CARLOS RICARDO FRACASSO

 A inviolabilidade do domicílio, em especial quando se busca justificar e legiti-
mar juridicamente a restrição do direito fundamental, por conta de uma perseguição 
motivada por mera conduta ou atitude suspeita, é inconciliável com a imposição consti-
tucional de interpretação restritiva de direitos fundamentais. No caso da inviolabilidade 
do domicílio, as exceções são as previstas expressamente pela Constituição. A utilização 
da hipótese de flagrante delito como “porteira aberta” para ingerências manifestamente 
abusivas, para além de inconsistentes com os critérios da proporcionalidade, é de ser 
censurada, sob pena de transformar a exceção em regra e limitar o direito fundamental 
a uma mera previsão formal no texto constitucional.

A PRISÃO PREVENTIVA À LUZ DO HC 143641
GRASIELE LADISLAU LEITE
GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

 O desígnio deste trabalho é discorrer sobre as prisões, desde o seu surgimento, 
de modo a entender que a origem da pena é tão antiga que se perde no tempo. Naquela 
época, a prisão não tinha caráter de sanção e, sim, preventiva, ou seja, era uma punição 
mais severa, pois era uma medida que mostrava medo nas pessoas. Conforme o prin-
cípio da humanidade, aquele que for condenado não poderá cumprir pena de natureza 
desumana. Assim, passando por essa fase, começou o surgimento de novas formas de 
prisões, bem como a forma de punir, surgindo, então, as medidas cautelares. Chegou ao 
momento que a evolução foi uma grande mudança, como é o caso do Habeas Corpus 
Coletivo nº 143.641, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, para transformar a prisão 
preventiva em prisão domiciliar às mulheres presas gestantes e com filhos menores de 
doze anos, dando à largada a um marco histórico em nosso País.

A INFLUÊNCIA DOS VALORES SOCIAIS NO SISTEMA APAC
ISADORA TREMESCHIN BARREIRA
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

 A formação valorativa de uma sociedade é questão primordial na compreensão 
de sua moral. A moral brasileira foi formada mediante uma fusão cultural. Valores mo-
rais são normas aceitas pela sociedade como imperativos de condutas a serem ou não 
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seguidos, o que Kant chama de princípio da universalização. Desta forma, o desrespeito 
a consciência coletiva é tida como erro inescusável. Assim, fez-se necessário a criação 
de métodos que coibissem os infratores. Porém, tal carência fora suprida de forma pre-
cária, em desrespeito a Dignidade, além de não alcançar seu objetivo. Desta forma, sur-
giu nos anos 70, o modelo APAC, tendo como base o respeito à Dignidade, o trabalho e 
a participação familiar. O que inicialmente parece utópico vêm demonstrando sucesso, 
sendo o índice de reincidência médio 8%, enquanto o sistema comum é 80%. Assim, 
é possível a conscientização do condenado e sua reintegração na sociedade de forma 
digna e justa, beneficiando a sociedade como um todo.

DOS DIREITOS DOS NEGROS À LUZ DAS AÇÕES AFIRMATIVAS E DO 
PRINCÍPIO DA IGUALDADE
GIOVANA
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

 A importância central do presente artigo se encontra na complexidade que as 
Ações Afirmativas acerca dos direitos dos afrodescendentes encontram para se efetivarem 
dentro de um quadro social que possui sua origem na mais longa história de escravidão.  
O principal ponto, e o suficiente para que se compreenda a primordialidade do estudo, é 
a percepção de que se faz necessário o provimento de proteções a determinados grupos 
sociais em detrimento de suas próprias vulnerabilidades. Pois, claramente, a formu-
lação de um princípio constitucional que permite a igualdade social já nos remete à 
conclusão de que, de fato, existem desigualdades. Assim sendo, o presente trabalho visa 
compreender o instituto das Ações Afirmativas no cenário jurídico brasileiro atual à luz 
do Princípio da Igualdade e dos Direitos Fundamentais da população negra, trazendo a 
possibilidade de maior isonomia da sociedade brasileira.

PORNOGRAFIA DE REVANCHE OU SEXTING E SEUS REFLEXOS 
JURÍDICOS NO BRASIL
YURI DE PAULA BEDUSQUI
MARIO FURLANETO NETO

 A divulgação de conteúdo íntimo em redes sociais e canais da Internet está 
cada vez mais comum, o que gera a possibilidade de utilização do conteúdo como ins-
trumento de vingança contra ex-parceiras/os, o denominado sexting. Assim, no âmbito 
da linha crítica aos fundamentos da dogmática jurídica, com emprego do método dedu-
tivo e os procedimentos de revisão doutrinária, legislativa e jurisprudencial, objetiva-se 
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analisar o ambiente Internet contemporâneo, verificar o conceito de pornografia de re-
vanche ou sexting, a fim de analisar os reflexos jurídicos decorrentes da referida condu-
ta. Conclui-se que o uso indevido da imagem alheia de um adulto pode gerar ilícito civil, 
assim como, dependendo do contexto, invasão de dispositivo informático, se a obtenção 
dos dados ou informações se operar sem autorização expressa ou tácita de seu titular, 
com violação indevida de mecanismo de segurança, assim como eventual crime contra 
a honra que, em caso de crime fim, absorverá a invasão.

“REFLEXÕES ACERCA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA NO PROCESSO DO TRABALHO: DO STATUS QUO À 
REFORMA TRABALHISTA”
FERNANDO FURLAN FERREIRA DE SOUZA
OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

 O presente trabalho tem por objeto uma breve análise do instituto da descon-
sideração da personalidade jurídica no âmbito do processo do trabalho, prevista no ar-
tigo 855-A da CLT, o qual é muito utilizado para alcançar os bens do sócio da sociedade 
devedora, ou, no caso da desconsideração inversa, alcançar os bens da sociedade em 
que o sócio figure como devedor, afastando uma certa proteção criada pela personali-
dade jurídica. Nesse sentido, será também analisado a importância desse instituto na 
sociedade, tendo em vista que, em alguns momentos, o trabalhador – ora credor traba-
lhista – não consegue obter a satisfação de sua pretensão por diversos motivos, razão 
pela qual resta a desconsideração como sua última esperança e tentativa de obter seu 
direito. Por fim, será abordado a mudança que trouxe a Lei n 13.467/2017, de modo 
que, como poderá ser visto, foi dado uma segurança jurídica maior aos empresários. 
Para tanto, a pesquisa foi desenvolvida a partir do método hipotético-dedutivo.

O SISTEMA DE COTAS RACIAIS PARA INGRESSO NO SERVIÇO 
PÚBLICO: DESIGUALDADE OU ISONOMIA?
YURI LUIS TEDESCO AGUILAR
EDINILSON DONISETE MACHADO

 O presente trabalho tem por objetivo analisar a Lei nº 12.990/14, a “Lei de Cotas”, 
como no Estatuto da Igualdade Racial, por meio dos conceitos jurídicos do Princípio da 
Igualdade, verificando sua a efetivação, ou não, bem como suas consequências práticas. A 
política de cota racial como meio de política pública de inclusão social, especialmente no 
tocante ao ingresso de estudantes pretos e pardos em universidades públicas, tem gerado 
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debates de todas as dimensões como a problemática com os termos usados em editais de 
concursos, o sistema de autodeclaração e sua falibilidade, dentre tantos outros temas que 
se disseminaram nos campos sociológico, antropológico, político e inclusive jurídico. Nesse 
sentido, buscou-se verificar de a Lei de cotas, viola, ou não, o princípio da igualdade. Nesta 
vertente, assume-se como opção metodológica a adoção do raciocínio hipotético-dedutivo, 
bem como a adoção do procedimento de análise de conteúdo em pesquisa bibliográfica.

AS MENTIRAS POR TRÁS DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO: LEI 
Nº 10.826 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003
GABRIEL MANHÃES GABALDI
LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

 O presente artigo visa apontar e discutir o fracasso da Lei nº 10.826/03, de-
nominada de Estatuto do Desarmamento, bem como seus efeitos colaterais negativos 
perante a sociedade de bem, que 15 anos depois e com diversos apontamentos diários 
de tal fracasso, segue restringida a obter seu direito de defesa. A escolha do presente 
tema se dá por ser um assunto ainda pouco debatido diante a necessidade atual, com o 
constante aumento dos índices de violência no país. Os métodos de pesquisa utilizados 
foram: consulta bibliográfica, artigos virtuais, comentários, bem como notícias diárias 
de violência que assombram o cidadão a cada dia mais, obtendo como resultado, uma 
enorme incoerência entre o armamento do cidadão e o aumento da violência.

UTILIZAÇÃO DE DADOS DE REDES SOCIAIS EM CONFLITO COM A 
CONSTITUIÇÃO
KRISTIAN LEGATZKI FILHO
MARIO FURLANETO NETO

 Estuda-se a possibilidade do uso de dados ou informações veiculas em redes 
sociais, como WhatsApp, enquanto subsídio para o magistrado formar seu convenci-
mento, em especial diante da exibição de diálogos supostamente mantidos pela própria 
parte interessada, enquanto meio de prova. Assim, dentro da linha de pesquisa crítica 
aos fundamentos da dogmática jurídica e com emprego do método hipotético-dedutivo 
e dos procedimentos de revisão doutrinária, legislativa e jurisprudencial, questiona-se 
o valor probante do meio de prova, visando confirmar a hipótese de que é possível a 
sua produção, com cautela, desde que associadas aos demais elementos probatórios 
apresentados nos autos, em especial diante da possibilidade de manipulação da prova 
com o emprego de aplicativos específicos.
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O ESTÍMULO AO DEBATE SOBRE QUESTÕES DE GÊNERO NAS 
ESCOLAS COMO FORMA DE COMBATE AO MACHISMO E LGBTFOBIA
MARCO AURÉLIO FERREIRA FREIRE FILHO
VIVIANNE RIGOLDI

 O estímulo ao debate dentro das escolas sobre temas correlatos a questões 
de gênero e sexualidade visam um duplo benefício: o acesso de professores e alunos a 
conteúdos de relevante valor para o respeito dos direitos fundamentais de uma parcela 
da sociedade, com intuito de gerar não só a partilha de conhecimento, mas também 
de vivências; e a oportunidade ao docente de expandir sua formação, tornando-a mais 
humana. Entretanto, tal proposta esbarra em empecilhos morais, os quais influenciam o 
Estado a se omitir, mesmo frente ao seu papel constitucional de garantidor dos direitos 
fundamentais de todos os indivíduos. Dessarte, reserva-se o presente trabalho a tarefa 
de, por meio de um método hermenêutico, demonstrar a importância de estimular que 
temas como gênero e sexualidade sejam debatidos nas instituições de ensino, como 
uma medida alternativa para a solução dos conflitos aludidos, em busca de uma socie-
dade mais igualitária.

ENFRENTAMENTOS JURÍDICOS NA ERA DIGITAL: A TRIBUTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS EM NUVEM
CAROLINE MARTINS GARCIA
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

 Com as inovações tecnológicas, surgiu um novo conceito de software, o cloud 
computing, cujo objetivo foi viabilizar o acesso a informações pelos usuários a qualquer 
tempo e lugar, sendo necessário apenas uma conexão com a internet. Desta forma, este 
trabalho objetiva estudar a tributação desta tecnologia bem como seus desdobramen-
tos no ordenamento jurídico. A pesquisa se deu de forma exploratória com análise bi-
bliográfica a partir de coleta de dados em material científico atualizado sobre o assunto 
abordado. Com tal propósito, o trabalho se inicia apresentando os conceitos básicos de 
computação em nuvem a fim de possibilitar o desenvolvimento do mesmo e o enten-
dimento acerca do cloud computing. Em seguida, o trabalho apresenta breve digres-
são sobre as normas brasileiras. Após, o trabalho aborda a competência tributária para 
referida tributação, haja vista os novos meios de tecnologia que surgem diariamente 
precisam de ampla discussão e delineamento jurídico para exigência tributária.
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A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O DISCURSO DE ÓDIO 
NAS REDES SOCIAIS
LAÍS KODANI DE OLIVEIRA
DANILO PIEROTE SILVA

 A liberdade é de suma importância para as sociedades democráticas, isto por-
que está fundamentada na igualdade, porém, a partir do momento que a liberdade de 
expressão é utilizada para criar discursos de ódios, esta deve ser limitada. O referido 
estudo trará uma abordagem sobre a relação entre o direito à liberdade de expressão e 
a prática do discurso do ódio nas redes sociais. O tema envolve uma análise de limites 
no exercício do direito à liberdade de expressão, garantido pela Constituição Federal, 
quando na exteriorização do pensamento prevalecem conteúdos discriminatórios e 
preconceituosos, típicos de discurso de ódio. Enfatizará o exercício abusivo da liber-
dade de expressão e sua relação com pulverização facilitada pelo uso da internet, que 
possibilita que sejam compartilhadas opiniões absolutamente desprovidas de limites, 
bem como, a necessidade de serem pensados limites e restrições necessárias a tais ma-
nifestações, respeitando e protegendo, assim, direito alheios.

O DIREITO DOS REFUGIADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS E A SOBERANIA DOS ESTADOS
FERNANDA GARCIA MOREIRA CANDEO
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

 O presente artigo tem como objetivo principal analisar a influência dos prin-
cípios da soberania e da autodeterminação dos povos em face à grande problemática 
vivida pelo mundo contemporâneo acerca dos refugiados. É fato notório a degradante 
situação que hoje eles vivem, muitas vezes não conseguindo refúgio em países que se 
valem de questões econômicas para tratar de forma desigual eles, que se encontram em 
situação plenamente fragilizada. Os direitos humanos assumem cada vez mais papel 
preponderante nas discussões tanto internas quanto externas, e precisam ser respeita-
dos em face de situações tão grave e preocupante. Passando pelos conceitos de sobera-
nia e autodeterminação, culminando na questão interna dos Estados em relação à essa 
soberania, buscar-se-á compreender as questões referentes à evolução dos direitos dos 
refugiados, seu tratamento ao longo da história e os atuais instrumentos que buscam 
sua proteção, em sua grande maioria oriundo da Organização das Nações Unidas. 
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DIREITO E MEIO AMBIENTE: UMA REFLEXÃO SOBRE 
O PROBLEMA COM O DESCARTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E O 
CONSUMISMO ATUAL
NATÁLIA OLIVEIRA MENDES BAPTISTA
DANIELA FERREIRA DIAS BATISTA

 Atualmente destaca-se um crescente interesse acerca da proteção ao meio am-
biente, tendo em vista o resultado previsível do caos gerado pela devastação irrespon-
sável e predatória do mesmo pela atuação humana. O tema proposto para este trabalho 
encontra-se articulado com as questões relativas ao consumismo atual e negligente 
frente ao descarte dos resíduos sólidos resultantes, assunto que se mostra alarmante 
para o Poder Público e para a sociedade como um todo. O objetivo do presente trabalho 
é atestar que o consumo consciente deve ser fomentado e tratado com a devida impor-
tância, já ponderando a respeito do problema ambiental causado pelo descarte irregu-
lar dos resíduos resultados do consumo, realçando a necessidade de conscientização da 
população. A metodologia adotada neste estudo é baseada em pesquisas bibliográficas, 
documentais e análises fílmicas de documentários referentes ao tema abordado, como 
estratégia para obter melhor compreensão do tema proposto na teoria e na vida real.

A NATUREZA JURÍDICA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS E 
OS DIREITOS FUNDAMENTAIS
MATEUS SCHUBER DOS SANTOS
GILSON CESAR AUGUSTO DA SILVA

 A presente pesquisa está inserida na área do Direito Penal, no que tange às leis 
penais especiais, qual seja: a Lei n.º 11.343/2006. A problemática envolvida no pre-
sente trabalho está ligada ao instituto trazido pela Lei n.º 11.343/2006 que introduziu 
no ordenamento jurídico brasileiro um tipo especial de punição ao tráfico de drogas 
previsto no artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, denominado na doutrina e jurispru-
dência como “tráfico privilegiado de drogas”. O objetivo da pesquisa consiste em discu-
tir os efeitos desta causa de diminuição de pena e elucidar o objetivo do legislador em 
criar um novo instituto penal como método de política criminal. Ainda, é mister trazer 
à baila a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal que, em decisão do Plenário 
julgando o Habeas Corpus n.º 118.533, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, fixou a 
natureza comum deste tipo penal. Adotaram-se como métodos de abordagem indutivo; 
de procedimento pesquisa bibliográfica, de cunho teórico-prático.
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O DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA COMO MÍNIMO 
EXISTENCIAL E SUA EFETIVAÇÃO
BRENDA CRISTINE COLEVATI
VIVIANNE RIGOLDI

 Com a evolução dos direitos fundamentais surgiram significativos obstáculos 
em relação a efetivação desses direitos no Brasil. Desta feita, a presente pesquisa busca 
analisar quais são as principais causas que impossibilitam a efetividade dos direitos 
fundamentais na Constituição Federal de 1988, em especial o Direito a Moradia como 
um mínimo existencial à dignidade humana e à igualdade, dentro das políticas públicas 
habitacionais e seus principais obstáculos, a implantação de políticas públicas adequa-
das que fiscalizem a infraestrutura, os materiais utilizados, a dimensão das residências, 
levando-se em consideração as necessidades pessoais de cada morador. O presente es-
tudo foi construído a partir de analise bibliográfica de cunho qualitativo, sendo que 
o método utilizado foi o dedutivo. Ao final, define-se que os núcleos habitacionais de 
concretização do direito social fundamental à moradia digna devem ser construídos a 
partir de gestão democrática, com a participação da sociedade.

PRISÃO CIVIL DOS AVÓS: A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
AVOENGA E A OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR
ERSHILEY DA SILVA OLIVEIRA
ALVARO TELLES JUNIOR

 A pensão avoenga é o dever dos avós de prestar alimentos aos netos caso em 
que os genitores estejam impossibilitados de prover o sustento das crianças, não ape-
nas alimentos mas também moradia, vestuário, educação, medicamentos, então são 
prestações periódicas fornecidas a alguém para suprir suas necessidades, observando 
a possibilidade dos avós e a necessidade do alimentando. A responsabilidade dos ascen-
dentes é subsidiária, ou seja, é complementar cabendo a eles dar o suporte existencial 
dos netos. Na hipótese de inadimplemento assim como os pais os avós também poderão 
ser detidos, chama-se prisão civil. O estudo foi desenvolvido com base no método de-
dutivo, utilizando-se a pesquisa bibliográfico, jurisprudencial, consulta a legislação. O 
presente artigo tem o objetivo de analisar até onde vai a responsabilidade dos avós no 
dever de alimentos aos netos, sem que com isso não fira os direitos dos avós, e a possi-
bilidade da prisão civil.
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PROTEÇÃO ANIMAL: ESTUDO DAS REGULAMENTAÇÕES E 
EFETIVIDADE DAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS, PEDAGÓGICAS E 
FARMACOLÓGICAS EXPERIMENTADAS EM ANIMAIS
MARIA GABRIELA RIVABEN PIOVEZAN
RICARDO PINHA ALONSO

 Por vivissecção ou experimentação animal entendemos o uso de animais vivos 
como cobaias em laboratórios de pesquisa biológica e biomédica ou, ainda, para fins 
pedagógico-didáticos. Apesar de todos os órgãos especiais de controle das pesquisas 
envolvendo os animais e todo o respaldo de proteção aos animais contra a crueldade, 
no artigo 225, da Constituição Federal, além de leis federais e decretos, ainda há pes-
quisas científicas sem o mínimo de consciência, pesquisadores que se esquecem que os 
animais são seres dotados de sensibilidade, de memórias e que sofrem sem poderem 
escapar à dor, afrontando, assim, a toda legislação e, também, ao Direito dos Animais. 
Esse trabalho objetiva estudar o Direito e a Proteção Animal, com enfoque na experi-
mentação animal em diversas áreas da Ciência, utilizando leis, decretos, jurisprudên-
cias e a demonstração de que existem sim métodos alternativos muito mais eficazes que 
a experimentação animal, métodos estes que devem ser impostos pelo Direito.

LEI DO ABATE: CONSTITUCIONALIDADE DAS 
MEDIDAS COERCITIVAS
DANIEL PEREIRA DA SILVA
RICARDO PINHA ALONSO

 Mesmo havendo lei que regula o direito aeronáutico, relacionada a transporte 
aéreo e aviação civil em geral (lei 7.565/86), criminosos ainda utilizam o espaço aéreo 
para o crime internacional de drogas. A lei prevê a possibilidade de autoridades aero-
náuticas deterem aeronaves cujo voo no espaço aéreo nacional é clandestino. O § 1º do 
art. 303 da respectiva lei, discorria acerca de apenas a autoridade empregar meios para 
obrigar a aeronave a pousar, mas não previa que a autoridade poderia exercer outros 
meios capazes de deter o avião clandestino se houvesse descumprimento das ordens. 
Para acabar com os crimes fronteiriços, foi editado o Decreto de nº 5.144 de 2004, que 
passou a regulamentar os §§ 1º, 2º e 3º do art. 303 do Código Brasileiro da Aeronáutica, 
na medida em que, havendo esgotados todos os meios coercitivos, a aeronave estará 
sujeita à medida de destruição. Contudo, essa situação gera conflito de normas consti-
tucionais, entre princípio da proporcionalidade e a ordem pública.
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FRAUDES LICITATÓRIAS NA GRANJA E NO BRASIL: 
UMA ANÁLISE À LUZ DAS METÁFORAS PRESENTE NO LIVRO 
“A REVOLUÇÃO DOS BICHOS”
CAROLLYNE BUENO MOLINA
DANIELA RAMOS MARINHO

 O presente resumo tem como escopo a análise de metáforas do livro “A Revolu-
ção dos Bichos” de George Orwell, em consonância com os diversos escândalos de fraudes 
em licitações que ocorrem no cenário brasileiro. No livro o personagem Napoleão, líder 
tirano, representa a nata governamental e, para prosseguir com a construção de uma obra 
pública, o moinho de vento, ignora todo processo democrático para compra de material. 
“Napoleão levantou a pata ordenando silêncio, declarou que já havia tomado todas as pro-
vidências” (pág. 67). A cena é reprodução constate nos órgãos da Administração Pública, 
onde políticos se vendem para grandes empresários e dão início a esquemas milionários 
de corrupção. Para consecução do trabalho se utilizará num primeiro momento de levan-
tamento bibliográfico. Espera-se, ao final, demonstrar que a fraude à licitação representa 
agressão cruel ao erário público - daí a relevância e pertinência do tema.

O BRASIL E O SISTEMA DE SOLUÇÕES DE CONTROVÉRSIAS DA 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC): DA DECISÃO QUE 
CONDENOU O BRASIL À RETIRADA DE SUBSÍDIOS À INDÚSTRIA 
NACIONAL DE 2017
BRENDA THÂMARIS DE SOUZA LORENZON
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

 Na busca de uma maior competitividade no mercado internacional, os países 
exportadores, inúmeras vezes, se utilizam de mecanismos que reduzem as importações 
de produtos de seus parceiros comerciais, prejudicando, dessa forma, suas importa-
ções. Quando isso ocorre, os países lesados submetem suas demandas à OMC que, por 
meio do Sistema de Solução de Controvérsias, investiga e apura a denúncia. Nesse sen-
tido, a presente pesquisa aborda os mecanismos de defesa comercial e a manutenção do 
equilíbrio do comércio internacional, respeitando os princípios basilares do comércio 
internacional. Para tanto, o estudo se consubstancia na pesquisa básica, por meio do 
método hipotético-dedutivo, fazendo uso de levantamentos bibliográficos, documen-
tais e legais. Finalmente, busca-se difundir a ideia de que a redução dos impostos dada 
pelo Brasil à indústria nacional é tida como prática comercial desleal, vedada pela OMC, 
haja vista que colocam os importadores em grande desvantagem.
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ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA AOS MOLDES DO NOVO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
CAMILA CRISTINA DOS SANTOS
TEÓFILO MARCELO DE ARÊA LEÃO JUNIOR

 Um tema que gera grande preocupação nos operadores do direito é a exa-
cerbada duração dos processos. Conciliar as mais diversas garantias constitucionais 
processuais com a necessária celeridade e efetividade que devem ser asseguradas aos 
jurisdicionados. Trata-se de tema da mais alta complexidade, que, após a entrada em 
vigor do Novo Código de Processo Civil e com o novo tema da Estabilização da Tutela 
Provisória trouxe em pauta grandes discussões e nosso ordenamento jurídico. Surgem, 
diante disso, indagações, o inevitável conflito entre os mais diversos direitos previstos 
no texto constitucional deve ser dirimido no caso concreto, com base na máxima da 
proporcionalidade. Nessa esteira, esse trabalho objetiva demonstrar, pelo método hipo-
tético-dedutivo em pesquisa doutrinária e jurisprudencial, a importância e eficácia da 
estabilização da Tutela Provisória, sob égide do Código de Processo Civil de 2015, com 
pesquisa que se deu de forma exploratória.

O DIREITO SOCIAL À SEGURANÇA E A VIOLÊNCIA 
URBANA NO BRASIL
ANA JÚLIA SANTOS NASCIMENTO
VIVIANNE RIGOLDI

 A presente pesquisa, por meio de estudo doutrinário e legislativo, tem por fi-
nalidade analisar a efetivação do direito social à segurança atualmente no Brasil, so-
bretudo, no que se refere a violência urbana. A segurança pública é um dos grandes 
problemas contemporâneos a ser enfrentado pelas autoridades públicas, as quais, mui-
tas vezes, utilizam-se de métodos apenas paliativos diante das situações, sem, de fato, 
obterem soluções satisfatórias. Por esta razão, cada vez mais o cidadão brasileiro é en-
volvido pelo sentimento de impunidade e buscando por métodos individuais capazes 
de promover a autosegurança. Desta forma, em suma, a pesquisa esclarece quais as 
principais causas para o atual quadro da segurança pública no Brasil, bem como os 
métodos mais eficazes para dirimir a violência urbana, que tem crescido significativa-
mente e atemorizado os cidadãos.
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ANÁLISE DA LEI Nº 474/1997: O ESTATUTO DOS REFUGIADOS
ISABELA TREMESCHIN BARREIRA
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

 Na História mundial a fome, a terra pobre da lavoura, as guerras e as perse-
guições religiosas obrigaram milhares de pessoas a sair de sua terra natal para países 
desconhecidos originando o termo refugiado. O Brasil, haja vista sua característica con-
tinental na América Latina, é rota estimada por muitos refugiados que buscam mudar 
essas circunstâncias que motivam a imigração. Segundo CONARE, até o final de 2017 
recebeu 10.145 refugiados. O País regulamentou as situações de refúgio em 1997 atra-
vés da Lei 9.474 que determina quem são refugiados, sua extensão e exclusão, em qua-
renta e sete artigos. Há de se analisar, como a legislação brasileira entende a situação de 
refugiado, as diretrizes a serem seguidas nos fluxos migratórios e a sua observância a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, a fim de garantir a proteção dos refugiados 
e dos brasileiros. Pesquisa quantitativa, feita a partir do método hipotético-dedutivo. O 
estudo é bibliográfico, documental e via internet.

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ÁPOS A MAIORIDADE CIVIL: UM 
DIREITO OU UMA OBRIGAÇÃO?
TAMIRES VAZ DE CARVALHO
LUIS VIEIRA CARLOS JUNIOR

 O presente trabalho tem por finalidade expor uma análise referente aos as-
pectos relacionados aos alimentos, de forma a demonstrar sua importância frente ao 
ordenamento jurídico brasileiro, visto que, tal dever finda, em regra, no momento em 
que cessa a menoridade, qual seja, 18 anos completo, ocasião está em que a pessoa se 
torna habilitada à prática de todos os atos da vida civil, conforme dispõe o artigo 5º, do 
Código Civil. Assim, a pesquisa tem por objetivo descrever o que é alimentos, a sua fina-
lidade, características, demonstrar quais pessoas estão habilitadas a prestar alimentos 
na ausência do genitor, além da análise da Súmula 358 do STJ de forma mais aprofunda-
da, bem como apresentar qual o momento em que realmente cessa o dever dos pais em 
sustentar os filhos, visto que muitos jovens ao completar a maioridade não consegue, 
de imediato, inserir-se no mercado de trabalho ou até mesmo arrumar um emprego que 
lhe proporcione o seu próprio sustento.
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APLICABILIDADE DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE 
CONFLITOS AOS LITÍGIOS FAMILIARES FRENTE A PROPOSTA DE 
INTERDISCIPLINARIDADE PREVISTA PELO NOVO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL
CARLA DANIELE SILVA
ÁLVARO TELLES JÚNIOR

 Os conflitos oriundos das relações familiares são complexos e repletos de pe-
culiaridades e quando adentram a esfera judicial problemas surgem, já que existe certa 
dificuldade do Estado-juiz em oferecer um tratamento adequado para tais controvér-
sias, o que impede o alcance de soluções satisfatórias. Por isso, busca o presente tra-
balho analisar a aplicação dos métodos consensuais de solução de conflitos aos litígios 
familiares sob a ótica da interdisciplinaridade apresentada pelo Novo Código de Proces-
so Civil, que objetiva analisar a questão jurídica em conjunto com outras áreas do co-
nhecimento. Para tanto, utiliza-se como metodologia a revisão bibliográfica que inclui 
livros, artigos científicos, legislações e dados estatísticos pertinentes ao tema. Por fim, 
conclui-se que a proposta da interdisciplinaridade é um avanço para as ações de família, 
pois a observância de procedimentos estritamente técnicos não é o suficiente para que 
soluções eficazes, justas e humanas sejam alcançadas.

TERCEIRIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA
ANA MARIA DA SILVA
JOSE RIBEIRO LEITE

 O presente artigo é um estudo da terceirização, fenômeno caracterizado pela 
realização de serviços por parte de empresas ou autônomos em substituição à mão-
-de-obra de trabalhadores contratados diretamente como empregados, sem vínculo 
empregatício entre a empresa contratante e e os empregados da contratada. O objetivo 
do presente estudo é pesquisar tais relações, tendo a ótica voltada à pessoa do traba-
lhador, mostrando as desigualdades entre os trabalhadores vinculados e terceirizados e 
assim, desvirtuando o princípio da dignidade da pessoa humana, isto posto, bem como 
evidenciar que tanto lícita quanto ilícita a terceirização vai de encontro aos avanços das 
conquistas trabalhistas ao longo de décadas. A pesquisa é descritiva, através de uma 
abordagem qualitativa, cujo método será dialético. Com a pesquisa realizada concluiu-
-se que a terceirização tem aniquilado direitos dos trabalhadores em várias perspecti-
vas, inclusive no tocante ao crescimento profissional.



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 339

ACIDENTE DO TRABALHO E O IMPACTO NA SEGURIDADE SOCIAL
DECIANE MACIEL DE VIVEIROS
MARILIA VERÔNICA MIGUEL

 A evolução da produção, o progresso e a tecnologia promoveram mudanças 
na vida laborativa, aumentando a complexidade da realização do trabalho, expondo o 
empregado a um risco de sofrer lesões. Trabalho este que dignifica o homem e deve se 
preocupar com a sua segurança como pessoa humana. Neste cenário o estudo incide na 
análise das teorias da responsabilidade civil do empregador, nos casos de acidente, de-
limitando a responsabilização, pautada na ideia de culpa ou teoria do risco, bem com o 
estudo da Segurança do Trabalho e seu impacto na Seguridade Social, desde a evolução, 
conceituação, consequências, custos e estatísticas. O estudo é rotulado como qualita-
tiva, abordando o usando o método dedutivo. Os procedimentos serão classificados: 
bibliográfico e estudo de campo, com análise jurisprudencial. Na atualidade a demanda 
de benefícios relativos aos acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, sendo pagos 
pela Previdência e acarretando prejuízos em ambos os lados na relação do trabalho.

ASPECTOS HISTÓRICO-EVOLUTIVOS DAS PENAS E O 
REFORMISMO PENAL
LUVERCI GALASTRI NETO
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVAO

 O direito penal sofreu diversas mudanças com o passar da história, principal-
mente no que se refere aos seus objetivos sociais, chegando ao que hoje se apresenta 
como principal sistema penal a restrição da liberdade, com o fim principal, em tese, 
da reforma social do apenado, o que se pretende demonstrar nesta pesquisa. Entre os 
séculos XVII e XX alguns autores escreveram sobre a reforma das penas, o que será tam-
bém aqui estudado. O presente trabalho pretende abordar tal evolução e seus aspectos, 
desde os primórdios da pena até os autores reformistas que fundamentaram o principal 
sistema atualmente vigente. O método utilizado para a pesquisa será o dedutivo e se 
dará através de análise doutrinária e outras bases de dados sobre as penas.

DIREITO À EDUCAÇÃO COMO DIGNIDADE HUMANA E CONDIÇÃO 
SOCIOECONÔMICA: UM ESTUDO DE CASO
AMANDA ZULIANI MAGON
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

 Atualmente podemos verificar as falhas de investimento do governo na educa-
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ção base até a de ensino superior, estando crescente o número de pessoas alfabetizadas, 
porém decrescente no quesito da qualidade de ensino, pois o ensino de base e a gradua-
ção não ensejam escolhas, tornando o estudo imposto, e apócrifo, como apontam os da-
dos recentes do Ideb - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e Inep - Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Analisando a efetividade da garantia do 
estudo pela Constituição Federal e o princípio da dignidade da pessoa humana (CF/88, 
art. 1º, III), como valor supremo baseado na crença do indivíduo. O projeto tem valor no 
campo científico, pois aponta a relação da classe social e o curso superior, verifica a efi-
cácia das leis de diretrizes e bases, os meios oferecidos para se obter um curso superior, 
e suas falhas. Seu caráter será quali-quantitativo, e serão feitas pesquisas de campo, 
cruzando os dados obtidos, provando o alegado a cima.

DA INEFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS E 
QUESTÕES DE CULTURA
EMERSON SILVA SELOTTO
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

 O principal objetivo do presente artigo será um estudo mais aprofundado do 
porquê, em determinadas situações a proteção aos direitos humanos não é levado em 
consideração e a questão cultural frente a esses direitos. Este estudo vem sendo de-
senvolvido para esclarecer quais são os limites que cada país pode ir ao ponto de ferir 
o direito dos indivíduos de determinadas regiões e considerar tal conduta como uma 
mera manifestação cultural e até que momento as organizações internacionais em prol 
dos direitos humanos podem interferir para combater a ofensa aos direitos considera-
dos universais. É uma proposta que parte de um estudo dos cenários atuais em deter-
minadas culturas aonde se vê a miséria fome e a guerra, sendo que não se observa um 
trabalho efetivo a fim de combater esse mal que assola essas culturas. Este texto está 
dividido em três partes: na primeira é apresentado o princípio da alta determinação dos 
povos e assunto de domínio reservado dos estados. No segundo, dos direitos humano

OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA E PRISÃO CIVIL
LAURA CAROLINE QUINALIA DINIZ RAMIRES
ALINE STORER

 O objetivo do presente trabalho foi estudar os aspectos jurídicos da obrigação 
alimentar especialmente a avoenga, com enfoque na prisão civil dos devedores, por meio 
de procedimento bibliográfico e jurisprudencial de abordagem qualitativa, utilizando 
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quanto à escrita o método hipotético dedutivo. A Constituição Federal prevê a prisão civil 
no caso de inadimplência dos alimentos, todavia, tal possibilidade não é possível na obri-
gação alimentar avoenga. O trabalho é justificável pela necessidade de estudar o direito 
aos alimentos, que é de suma importância para a vida humana para a proteção tanto dos 
menores alimentandos quanto dos idosos avós. Por fim, conclui-se que é impossível ocor-
rer a prisão civil dos avós no caso de inadimplemento na prestação alimentar.

A ATUAÇÃO DOS ADVOGADOS E O ACESSO À JUSTIÇA NOS JUIZADOS 
ESPECIAIS CÍVEIS
AMANDA BARIZON BOARATO
LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

 O objetivo do presente trabalho foi estudar a atuação dos advogados nos Jui-
zados Especiais Cíveis, tendo em vista que, com o objetivo de facilitar o acesso à jus-
tiça, concedem à parte a possibilidade de litigar sem o auxílio de um profissional do 
direito nas causas não superiores a 20 salários mínimos. Através do método dedutivo 
e por meio dos procedimentos bibliográfico e documental, o trabalho se faz necessário 
para analisar como tal faculdade tem sido utilizada na prática, visto que a pesquisa do 
CNJ (Conselho Nacional de Justiça), divulgada no ano de 2015, intitulada de “Perfil do 
acesso à justiça nos juizados especiais” revelou que a maioria dos litigantes contrata 
advogado particular para propor ação em tais juizados. Conclui-se que as pessoas leigas 
estão optando pelo auxílio de um profissional, o que não só possibilita a melhor defesa 
de seus interesses, mas também representa uma melhora na qualidade e efetividade do 
acesso à justiça em razão do trabalho especializado deste.

O “DIZER O DIREITO” NO CAMPO DA CIÊNCIA JURÍDICA A PARTIR 
DE PIERRE BOURDIEU
AMANDA BARIZON BOARATO
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

 O objetivo do presente trabalho foi estudar o direito como um campo científico 
com base nas ideias desenvolvidas pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, utilizando-
-se o método hipotético-dedutivo e o procedimento bibliográfico. No campo do direito 
os agentes são aqueles que detêm o monopólio do conhecimento científico e competem 
para dizer o que o direito é. Além disso, é um campo fortemente codificado e hierarqui-
zado, com regras e procedimentos a serem seguidos, de forma que a impressão que se 
pode ter é de um universo totalmente fechado, o qual não possui relação com a reali-
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dade. O trabalho se justifica pela necessidade de entender o funcionamento do campo 
jurídico com um olhar crítico, de forma a contribuir para mudar a forma de pensar a 
ciência do direito. Concluiu-se que a concorrência entre os agentes é algo normal ao 
campo, mas a definição do direito deve ter relação com o que acontece na sociedade, 
tendo em vista que o fundamento do campo científico é a própria realidade.

TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL: DISCUSSÃO DA LEI 13.429/2017 E 
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE SETOR PÚBLICO E O PRIVADO
SERGIO LUIZ SOARES AGUILAR
MARÍLIA VERÔNICA MIGUEL

 A partir de março de 2017 passou a vigorar a Lei 13.429, que alterou disposi-
tivos da Lei 6.019/1974 quanto ao trabalho temporário nas empresas e dispôs acerca 
das regras e relações de trabalho e prestação de serviços a terceiros. Sua pauta visa 
principalmente desburocratizar as regras trabalhistas no país, com alterações e am-
pliações do trabalho temporário e da terceirização. Desta forma, tornou-se possível a 
terceirização no Brasil, desde logo, para o desenvolvimento da atividade fim, assim, por 
interpretação hermenêutica. Considerando que o art. 4–A da Lei 6.019/74 – alterado 
pela Lei acima mencionada – não determina se o contratante será de Direito Público ou 
Privado, discute-se o desenvolvimento e aplicabilidade da terceirização em atividades 
sob a égide do Direito Público. Objetiva-se questionar referida inovação legal acerca da 
legalidade quanto à terceirização. A pesquisa foi desenvolvida por método hipotético-
-dedutivo com uso de revisão bibliográfica.

A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O DISCURSO DE ÓDIO NA ERA DA 
INTERNET: A BUSCA POR LIMITES
CAROLINA SALLES CLAUDINO
VIVIANNE RIGOLDI

 O presente artigo intenta analisar as leis que dizem respeito ao direito à liber-
dade de expressão ao mesmo passo que considera o aparente aumento dos discursos 
de ódio trazidos pela nova era digital. O objetivo desta análise é encontrar nessa linha 
tênue elementos que possam definir limites para se exercer tal direito ao se deparar 
com discursos que passam por cima de outros direitos humanos garantidos constitu-
cionalmente. A pesquisa é classificada como qualitativa e o método de abordagem res-
ponsável pelo raciocínio utilizado no desenvolvimento da pesquisa foi o método hipo-
tético-dedutivo visando construir e encontrar uma solução para o problema proposto, 
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quanto aos procedimentos técnicos a pesquisa pode ser classificada como bibliográfica 
e documental. Portanto através da mesma pode-se concluir que mesmo o direito de 
liberdade de expressão sendo importantíssimo ao ser humano, a sociedade deve encon-
trar limites na esfera jurídica do próximo.

LIMITAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO: UMA REFLEXÃO SOBRE A 
INTEGRIDADE DO TRABALHADOR NO REGIME DE TELETRABALHO
CARLA LABELLE MATIAS CARNEZI
OTAVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

 A flexibilização da jornada de trabalho foi instituída pela Lei 13.467/2017, al-
terando a CLT. O presente estudo tem como escopo o teletrabalho, sendo este a ativi-
dade exercida fora do estabelecimento do empregador, se vinculando apenas a entrega 
da atividade exigida e se submetendo ao acompanhamento por meio de comunicação. 
Tal mudança tem como inovação a vantagem de autonomia e independência relativa do 
trabalhador, já que está excluído da proteção da duração jornada de trabalho, não pos-
suindo limitações quanto a jornada laborada, intervalos e períodos de descanso, além 
de possibilitar a negociação individual entre o empregador e o empregado e a alteração 
entre o regime presencial e o de teletrabalho . Com a nova redação, o teletrabalhador 
ficou desprotegido, sujeitando-se a deterioração da qualidade de emprego, afetando 
diretamente sua qualidade de vida no âmbito da saúde, do convívio familiar e do desen-
volvimento social, razão pela qual é necessária uma reflexão sobre o tema.

EUTANÁSIA, ORTOTANÁSIA E SUICÍDIO ASSISTIDO NA 
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
BRUNA MARTINS DOS SANTOS
MAITÊ BERNARDES PERIN
GABRIELA PEREIRA BONFIM
MARILIA VERONICA MIGUEL

 A bioética tornou-se centro de debates em todas as áreas do conhecimento, 
a preocupação com o bem-estar humano e com o que seria considerado ético assu-
me proporções maiores quando ocorre o conflito de proteção a direitos essências do 
ser humano como a vida e a dignidade. O objetivo do presente trabalho é compreen-
der até onde prevalece o direito de escolha do indivíduo sobre o próprio corpo, para 
tanto utilizaremos o método de pesquisa hipotético-dedutivo, embasado em leis, 
doutrinas e jurisprudência. Com o avanço da tecnologia não demorou para que a me-
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dicina evoluísse de tal maneira que, por meio de máquinas tornasse possível o pro-
longamento da vida humana. Contudo, esse nem sempre é o desejo dos pacientes, 
principalmente os que se encontram em estado terminal, que ao contrário disso, o 
que desejam é pôr fim ao seu sofrimento, é nesse momento que assuntos envolvendo 
eutanásia, ortotanásia e suicídio assistido precisam ser analisados cuidadosamente.  
 

A SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL NA DIMENSÃO JURÍDICA E 
SUA INFLUÊNCIA PERANTE A CRIANÇA
NATÁLIA MURATA
LUIS VIEIRA CARLOS JUNIOR

 O presente artigo visa conceituar alienação parental, seus causadores e as con-
sequências que ela traz a criança, momento onde a síndrome é perpetrada. A própria lei 
de alienação parental de nº 12.318/2010 cuida de definir alienação parental em seu arti-
go 2o, considerando ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da 
criança ou do adolescente promovida por diversos agentes descritos na lei. A pesquisa tem 
como finalidade elencar os diversos fatores que desencadeiam a prática alienação paren-
tal, e encontra-se articulada com questões éticas e morais, colidindo com direitos humanos 
fundamentais da criança e adolescente, além de contribuir com a prevenção da prática de 
alienação parental, baseando-se em julgados proferidos pelos tribunais e se as decisões 
proferidas respeitam, entre diversos princípios, o do superior interesse da criança.

JUSTA CAUSA ENTRE A LEGALIDADE E O RISCO DA INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS
FELIPE VINICIUS VIEIRA
ALVARO TELLES JUNIOR

 Dispensa por Justa Causa. A demissão por justa causa é a pressuposição de re-
solução do contrato de trabalho. Na resolução, o contrato é extinto em razão de falta 
grave de uma das partes, dessa forma, por motivo praticado pelo empregado ou pelo em-
pregador, ocorrerá o termino do contrato de trabalho. Para que suceda o fim do contrato 
de trabalho por motivo de ato faltoso é fundamental que o ato faltoso esteja previsto em 
lei como justa causa, quer dizer que, tal conduta tem que estar tipificado como hipóteses 
de justa causa. Além de que a penalidade deverá ser imediata, sob pena de configurar o 
perdão tácito. E finalmente, há de ter a necessidade de proporcionalidade entre a falta 
grave e a punição a serem aplicadas, para a aplicação já justa causa é necessário, que a 
falta cometida seja grave, a fim de configurar abuso de poder do empregador.
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VIDAS SECAS DE DIREITOS: A PERSISTÊNCIA DA DESIGUALDADE 
SOCIAL NO BRASIL
GABRIELA DELSIN DA SILVA
SANDRA REGINA VIEIRA DOS SANTOS

 O artigo irá retratar as interfaces entre o Direito e a Literatura como resul-
tado de uma reflexão sobre as intercorrências dispostas ao longo da obra “Vidas Se-
cas”, de Graciliano Ramos, além de utilizar o Direito como aparato para refletir sobre 
as situações apresentadas no romance. Ademais, a partir da leitura, é possível analisar 
a elevada segregação das classes sociais, juntamente com a desigualdade social, tema 
recorrente em nossa sociedade que foi retratado por Graciliano de maneira bastante 
contundente neste romance publicado em 1938. O projeto será desenvolvido a partir 
de pesquisas feitas em referenciais bibliográficos relacionados ao tema: a obra “Vidas 
Secas”, textos críticos sobre a obra abordada, livros de Direito e Sociologia.

A ESTATIZAÇÃO EXACERBADA E O REGRESSO ECONÔMICO
MATEUS MARAN LEITE
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

 O presente trabalho busca demonstrar o excesso de estatização, ou melhor, de 
participação do Estado na economia brasileira e sua relação com o regresso econômico 
constatado nos últimos anos. Para tanto, será utilizado o procedimento bibliográfico, 
de abordagem qualitativa e, quanto à escrita, o método indutivo. Diante de uma crise 
econômica e política que acometeu o Brasil nos últimos anos, surgiram diversas discus-
sões acerca da eficiência do aparelho estatal brasileiro, além da crítica a um Estado que 
assume muitas responsabilidades, mas cumpre poucas, acarretando, desta forma, pro-
postas de diminuição do mesmo nas atividades econômicas. Em face disso, é de suma 
importância que tais temas sejam abordados no meio acadêmico, visando a discussão 
e a crítica acerca deles. Ao final, buscar-se-á demonstrar que o avanço da economia 
brasileira passa necessariamente pela diminuição do Estado em relação ao mercado.

PENA: JUSTA RETRIBUIÇÃO OU PREVENÇÃO?
MATHEUS DOMINGUES ZÓFOLI
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

 O presente enfrentamento busca retratar a verdadeira finalidade da pena pri-
vativa de liberdade, criticando, deste modo, teorias clássicas da pena, as quais têm seus 



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 346

fins declarados incompatíveis com aqueles praticados. Para tanto, é feita uma análise 
por meio de revisão bibliográfica do contexto histórico das penas e também das prin-
cipais escolas criminológicas, a fim de que sejam compreendidas as mais distintas teo-
rias já adotadas para explicar a pena, o crime e suas causas, e assim, melhor elucidar 
e contextualizar a imposição de sanções privativas de liberdade. Compreendido isso, 
passa-se à exposição e crítica das duas principais teorias acerca da finalidade da pena, 
de prevenção e retribuição, as quais possuíam correntes fortemente opostas. Ao final 
conclui-se, com as críticas, que a teoria justificativa da pena a ser atualmente adotada 
é a mista, uma vez que é necessário que a finalidade da pena consiga abranger os mais 
diversos fenômenos sociais objetos do direito penal.

A PROTEÇÃO CONSUMERISTA NA PUBLICIDADE 
ENGANOSA E ABUSIVA
LILIANE SOUZA DE OLIVEIRA MIRANDA
DANIELA FERREIRA DIAS BATISTA

 O presente estudo visa analisar a proteção consumerista em relação a publici-
dade enganosa e abusiva. O CDC surgiu para regulamentar as relações entre fornecedo-
res e consumidores visando equilibrar as prestações e as contraprestações das partes. 
O estatuto consumerista não é o único que regulamenta e fiscaliza as práticas publicitá-
rias abusivas, o CONAR também tem esse objetivo e finalidade. Será analisado o regime 
jurídico da publicidade, os seus princípios, tais como, o princípio da identificação, in-
formação, vinculação e vulnerabilidade. Destaca-se também a necessidade que o forne-
cedor possui de anunciar e veicular mensagens publicitárias divulgando seus produtos 
ou serviços, porém esta deve ser efetuada de forma que não viole os preceitos legais que 
regem a publicidade. Para o desenvolvimento da pesquisa foi adotada a metodologia da 
pesquisa bibliográfica, utilizando doutrina, livros, artigos, legislação, jurisprudência e 
todo material disponibilizados em sites jurídicos na internet

A INTERVENÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO NA VIDA PRIVADA: UM 
ESTUDO SOBRE A CASTRAÇÃO QUÍMICA
BIANCA ALESSANDRA ALVES STANGARI
RICARDO PINHA ALONSO

 A proposta da castração química é atualmente discutida no projeto de lei n° 
5.398/2013. Trata-se de uma forma de punir aqueles que tenham cometido crimes se-
xuais violentos, tais como estupro e abuso sexual infantil, bem como prevenir sua rein-
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cidência. Com base em estudos recentes é passível o entendimento que os principais 
efeitos ocasionados por essa forma de castração são temporários. Como alguns autores 
descrevem, essa falta de apetite sexual perdurará apenas pelo período de tratamento. 
Ou seja, no momento em que o respectivo tratamento for interrompido, a produção de 
testosterona do apenado voltará aos seus níveis habituais. Todavia, a principal crítica a 
respeito deste método é sua possível contrariedade em face ao nosso ordenamento jurí-
dico, através de expressa violação aos princípios constitucionais, tais como, o Princípio 
da Dignidade da Pessoa Humana, da vedação de Penas Cruéis e Tratamento Degradante 
e o Princípio da Proporcionalidade, todos consagrados em nossa Carta Magna.

DIREITO E ESTADO EM TEMPOS DE ENGENHARIA GENÉTICA
LUCAS AFONSO RUBI SILVA
DANILO PIEROTE DA SILVA

 A presente pesquisa pretende incluir o conjunto da natureza na esfera de res-
ponsabilidade do agir humano, sobretudo daquele que se situa no âmbito de competên-
cia da comunidade científica, e até que ponto é legítimo ao Direito, e, consequentemen-
te, ao Estado intervir diretamente na vida humana. Com o desenvolvimento tecnológico 
contemporâneo, a busca por intervenções genéticas tem sido recorrente, intervindo 
muitas vezes diretamente com a vida, e o controle sobre ela. Tendo isso em vista, é de 
grande importância que os pensadores do Direito busquem, de forma reflexiva e crítica, 
verificar o desejo de dominação do homem por ele mesmo e os mecanismos de prote-
ção dos indivíduos contra eles próprios, bem como, proteger a sociedade preservando a 
característica marcantemente humana dos indivíduos. A metodologia utilizada será de 
caráter dedutivo a partir de pesquisa bibliográfica.

EUGENIA: PARÂMETROS E LIMITES EM FACE DA DIGNIDADE HUMANA
ISABELA RODREGUES MAROSTEGA
DANILO PIEROTE DA SILVA

 O presente trabalho visa expor o tema Eugenia, termo criado por Francis Gal-
ton, cujo significado é ‘’bem-nascido’’. Neste sentido, podemos classificar a eugenia em 
positiva e negativa. A primeira visa a modificação das funções somáticas do ser huma-
no, aperfeiçoando as características do indivíduo. Em oposição a primeira, a eugenia 
negativa se preocupa em diagnosticar, prevenir e até curar as enfermidades ou mal-
formações 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 
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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 da pessoa humana, demonstrando que as práticas eugênicas de caráter po-
sitivo e negativo podem representar uma melhoria na qualidade de vida dos indivíduos 
nos dias atuais, podendo assim, trazer benefícios a humanidade.

O PRINCIPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA COMO GARANTIA 
PROCESSUAL PENAL EM CASOS DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
ALEXANDRA MARTINS MARÇAL POLLETI
ROBERTO FREIRIA ESTEVÃO

 Números oficiais da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo 
vêm demonstrando um índice que alarma toda a sociedade. Estamos nos referindo aos 
1.794 casos de estupro de vulneráveis registrados até março de 2017. Nesse sentido, 
esse artigo tem como escopo analisar a efetividade e aplicabilidade dos direitos funda-
mentais, notadamente a Presunção de Inocência, em casos de Estupro de Vulnerável. 
Tratar-se-á de uma pesquisa bibliográfica, classificada como qualitativa, com o uso do 
método dedutivo. O estudo desenvolver-se-á com a utilização de um plano de trabalho 
que irá orientar, primeiramente, a cuidadosa identificação e seleção das fontes biblio-
gráficas que serão utilizadas. Perceber-se-á como resultado que o Principio in dubio pro 
reo não tem sido utilizado adequadamente, não apenas à possibilidade no tocante à de-
monstração efetiva da inocência de um acusado, mas ao mesmo tempo tem mascarado 
diversos verdadeiros criminosos, quando da injusta condenação de algum imputado.

ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO BANCÁRIO: UMA INVESTIGAÇÃO 
SOBRE A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA SOFRIDA PELA CATEGORIA E AS 
DOENÇAS OCUPACIONAIS RELACIONADAS AO ESTRESSE
FERNANDA CLEMENTE ANTUNES MADUREIRA
OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

 O trabalho dos bancários brasileiros passa por uma transformação radical, 
com o avanço tecnológico e o surgimento do bancário vendedor. É possível observar 
a elevada incidência do assédio moral e de doenças ocupacionais, destacando-se os 
transtornos psicológicos associados ao estresse, como a Síndrome do Esgotamento 
Profissional. Busca-se analisar a importância da prevenção e do combate a esse assédio 
para que os trabalhadores tenham qualidade de vida, sem sofrer violência psicológica. 
Para encontrar uma melhor explicação do problema e objetivo apresentados, busca-se 
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a indicação e alcance de objetivos específicos: delimitação do papel dos bancários, sua 
importância na obtenção do lucro das instituições financeiras e na concretização dos 
resultados favoráveis à economia nacional; identificação, qualificação e descrição do 
assédio moral e das doenças ocupacionais a ele relacionadas; pesquisa bibliográfica, 
legislativa e jurisprudencial que buscam a efetiva proteção à saúde dos bancários.

REFLEXOS DA CRISE HÍDRICA NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO BRASILEIRO
MILENA CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES

 A importância da água para o desenvolvimento econômico de um país é in-
discutível, uma vez que tanto as atividades econômicas quanto as atividades sociais 
necessitam da utilização dos recursos hídricos para serem concretizados. A par dis-
to, verifica-se que a má gestão e utilização da água vêm causando danos irreparáveis 
ameaçando as futuras gerações, o que repercutirá no desenvolvimento de uma nação. 
O presente trabalho busca demonstrar os impactos gerados pelo consumo desenfreado 
de um recurso natural finito, como também a necessidade de criar estratégias a fim de 
o exaurimento dos recursos hídricos não mine uma sociedade. Para tanto, utiliza-se o 
método hipotético-dedutivo, adotando o procedimento de pesquisas bibliográficas.

OS ALIMENTOS TRANSGÊNICOS NA PERSPECTIVA SOCIAL 
E JURÍDICA DA PRECAUÇÃO
LARA FERRARI DE CASTRO
DANILO PIEROTE DA SILVA

 Nas sociedades globalizadas do século XXI, a biotecnologia representa uma 
inegável interação entre o desenvolvimento científico, a economia e a população. Nesse 
contexto, os alimentos transgênicos, apesar de já estarem inseridos no Brasil e em ou-
tros países, não devem ser tratados como livres de riscos ou incertezas. Pelo contrário, 
uma visão mais humanizada, calcada em valores éticos, exige cautela, ou seja, o exercí-
cio do Princípio da Precaução, de natureza preventiva. Buscam-se, a partir dessa análise 
dedutiva, os possíveis caminhos de comprometimento jurídico, dentro da democracia 
participativa, para que o cidadão, como consumidor devidamente informado, tenha 
condições de exercer, de fato, sua autonomia.
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OS IMPACTOS NO DIREITO SUCESSÓRIO QUANDO DA VIGÊNCIA 
CONCOMITANTE ENTRE O CASAMENTO NÃO DISSOLVIDO E A 
UNIÃO ESTÁVEL: OS ASPECTOS JURÍDICOS DO HERDEIRO
NATASHA ANSUINO
ALINE STORER

 O presente artigo tem como objetivo o estudo da concorrência sucessória do 
companheiro na união estável em concorrência com o cônjuge separado de fato há me-
nos de 02 anos. Para melhor compreensão efetuou-se inicialmente uma análise sobre os 
aspectos conceituais e normativos acerca da entidade familiar no ordenamento jurídico 
brasileiro, dando ênfase na pesquisa sobre a forma de extinção da entidade familiar 
formada pelo casamento. Na sequência analisou-se os aspectos jurídicos relevantes so-
bre a união estável e a possibilidade de constitui-la enquanto separado de fato. Por 
fim, analisa-se os impactos no direito sucessório na concomitância do status jurídico 
do cônjuge separado de fato e do companheiro como herdeiros necessários do autor 
da herança. Nesse contexto, o artigo apresenta uma análise de estudo utilizando-se o 
método hipotético-dedutivo.

FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA: O AFETO COMO VALOR JURÍDICO E 
O RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE NO DIREITO 
BRASILEIRO
CAMILA DA SILVA PEREIRA
ALINE STORER

 O presente trabalho tem por objetivo analisar a evolução do instituto familiar 
frente a contemporaneidade, especialmente no que concerne a filiação socioafetiva e 
seus reflexos no reconhecimento da multiparentalidade. O conceito jurídico de família 
passou por diversas transformações, e graças ao advento da Constituição Federal de 
1988 e do Código Civil de 2002, a tutela jurídica da afetividade ganhou notória relevân-
cia. Neste contexto, surge o reconhecimento da multiparentalidade e não há prepon-
derância da filiação socioafetiva sobre a biológica e sim, a prevalência de ambas, uma 
vez que reconhecida a multiparentalidade, diversos efeitos jurídicos serão produzidos. 
O método hipotético-dedutivo permeia o progresso deste estudo, que se desenvolve 
com pesquisas jurisprudenciais e doutrinárias vinculadas à ramificação de Família, com 
base nos princípios constitucionais da igualdade, solidariedade, liberdade e na dignida-
de da pessoa humana.



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 351

CRIMES VIRTUAIS: INVASÃO DE PRIVACIDADE À LUZ 
DA LEI CAROLINA DIECKMANN
ÁLVARO EDUARDO DE TOLEDO PIZA E ALMEIDA
GILSON CESAR AUGUSTO DA SILVA

 O ponto central deste artigo é a respeito do caso da atriz Carolina Dieckman no 
qual teve seu computador invadido e seus arquivos pessoais subtraídos, inclusive com 
a publicação de fotos íntimas que rapidamente se espalharam pela internet através das 
redes sociais. O que motivou a aprovação da Lei 12.737 de 30 de novembro de 2012, ou-
tro ponto é o início da era da Internet; os crimes mais praticados via Internet; os crimes 
virtuais e a Lei Carolina Dieckman.

O TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO NA INDÚSTRIA TÊXTIL NA 
CIDADE DE SÃO PAULO E O FLUXO MIGRATÓRIO BOLÍVIA-BRASIL
JOÃO VICTOR RIBEIRO BORELLI
MARÍLIA VERÔNICA MIGUEL

 A indústria têxtil compõe um dos setores que mais crescem no Brasil, principal-
mente no estado de São Paulo, onde é possível encontrar um grande número de fábricas 
do ramo. Dado o crescimento deste segmento, observa-se um imenso fluxo de imigrantes 
dos países da América Latina buscando a capital paulista por melhores condições de 
vida, que por muitas vezes, acabam se sujeitando a condições desumanas de trabalho 
para conseguir o básico da subsistência humana. Desta forma, o presente trabalho tem 
como objetivo expor as condições das quais os trabalhadores imigrantes são submeti-
dos, sob a ótica de princípios básicos como a dignidade da pessoa humana e demais pre-
ceitos constitucionais e trabalhistas. Para o desenvolvimento deste estudo será utilizado 
o método hipotético-dedutivo, por meio de revisão bibliográfica. Logo, cabe ao Estado a 
criação de políticas públicas para erradicação desta forma de trabalho, aumentando a 
fiscalização e as penas aos empregadores.

O IMPACTO DAS DECISÕES JUDICIAIS NO PLANEJAMENTO DAS 
EXCEUÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA E INDIVIDUAL, NA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
VITOR MACHADO BARROS
VIVIANNE RIGOLDI

 A pesquisa buscou entender os impactos da judicialização da Saúde na progra-
mação dos orçamentos e definições de políticas públicas. Para tanto foram utilizados 
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a revisão bibliográfica e a pesquisa de jurisprudências para sintetizar o momento da 
judicialização da saúde e os consecutivos impactos. A Saúde Pública no Brasil depara-se 
com desafios de difícil resolução. Entre as demandas constitucionais estão como atores 
principais e coadjuvantes, respectivamente, a Promoção e Prevenção da saúde e o ca-
ráter assistencial para recuperação da Saúde. O desafio em primeiro plano é financeiro 
e orçamentário, ainda mais agravado pelo alto nível de adoecimento da população, as 
negativas de tratamentos por falta de recursos e a consequente judicialização que, se 
não avaliadas e planejadas adequadamente, geram danos irreparáveis na própria saúde 
desta política pública.

A AMPLITUDE DAS CONSEQUÊNCIAS DA PRÁTICA DO ASSÉDIO 
MORAL NO TRABALHO
RENAN LUIS LISTA CERVELIN
ANDREA ANTICO SOARES

 O assédio moral no âmbito da relação trabalhista consiste em humilhar al-
guém, por meio de uma ação ou omissão, que venha a expor a vítima a uma situação 
vexatória, prejudicando sua atividade laboral e sua vida pessoal. Os danos gerados pela 
prática do fenômeno, que ainda é pouco estudado, ultrapassam a figura do assediado 
e atingem diretamente a sociedade, insurgindo reflexos na Seguridade Social, nas re-
lações familiares, na atividade econômica desenvolvida pelo empregador e na própria 
vida do assediado. Em virtude da dimensão do poder negativo que o ato de assediar 
moralmente oferece, estudar a amplitude das consequências da prática do assédio, ana-
lisando a atual legislação brasileira, incluindo a Reforma Trabalhista e a Constituição 
Federal, para todos os que sofrem os efeitos, é de vital importância para que se possa 
compreender o fenômeno e oferecer tratamento jurídico adequado. O estudo dar-se-á 
pela pesquisa de legislação, jurisprudência e doutrina, utilizando o método dedutivo.

DA CULPABILIDADE NA EMBRIAGUEZ NO DIREITO PENAL 
BRASILEIRO
NILTON DOS SANTOS
GILSON CESAR AUGUSTO DA SILVA

 Neste trabalho procura-se retratar os vários aspectos dos crimes relacionados 
com o consumo de álcool ou substâncias de efeitos análogos, que causa a embriaguez. 
O álcool é uns dos flagelos da humanidade, e o pior é que nas classes menos favorecidas 
que produz seus maiores danos. Além de outros fatores, a verdade é que o pobre se into-
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xica muito mais que o rico, pois sua bebida é a aguardente, ao passo que as destes são o 
uísque, o vinho e o champanha. Mais tóxicas àquela e agindo em organismos subalimen-
tados, suas consequências são profundamente desastrosas. Por isso que o direito penal 
se tem estremado na punição do delito sob a ação do álcool e de substâncias análogas, 
esquecidas, entretanto, que não somente por meio delas que se conseguirão resultados 
satisfatórios, como também que se devem acautelar quanto à consagração da responsa-
bilidade objetiva a que podem ser conduzidas.

A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS
ISABELA BARRETO BELLINETTI
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

 O artigo tem como um tema central a proteção internacional dos direitos hu-
manos e de como tudo isso tomou uma proporção muito grande após o término da 
Segunda Guerra Mundial em 1945. Busca analisar a necessidade dos seres humanos 
serem tratados e respeitados de forma totalmente igual, independentemente de cor, 
raça, religião e até mesmo pela sua posição social e financeira. A pesquisa promove tam-
bém uma compreensão das características técnica - jurídicas que compõem o conceito 
de direitos humanos e como eles são fundamentais para toda população mundial nos 
tempos de hoje. Apresenta-se uma abordagem do tema sobre as perspectivas futuras da 
aplicação dos Direitos Humanos no Brasil e em âmbito Internacional juntamente com 
uma análise dos instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos em vi-
gor, com ênfase no funcionamento e eficácia de seus mecanismos de atuação, bem como 
no modo pelo qual se dá o reconhecimento de tais instrumentos pelo direito interno no 
Estado brasileiro.

PSICOPATIA E COMO ABORDAR A MESMA NO SISTEMA CRIMINAL
LARA GIROTTO FIUZA CARVALHO
JOSE EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

 Com o objetivo de estudar a criação de legislação específica para psicopatas, o 
método hipotético foi utilizado para destacar o indevido tratamento dos mesmos no orde-
namento jurídico brasileiro, deixando-os, junto com a sociedade, sem resposta adequada 
do Direito. Estima-se que 1% da população mundial (cerca de 75,270,000 indivíduos) so-
fre com o transtorno. O trabalho se justifica pelo número vertiginoso que reforça a neces-
sidade de intervenção legislativa para criação de procedimentos especiais que protegerão 
o coletivo e seus membros mais frágeis no convívio com psicopatas, como vítimas e com-
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panheiros de prisão. Conclui-se que a conscientização para a existência do problema e o 
reconhecimento da carência de atenção adequada, assim como a proposta da legislação 
específica são as melhores ferramentas que podem ser utilizadas na solução da questão.

DIREITO DA EMPRESA EM CRISE: A APLICAÇÃO DA GESTÃO 
DEMOCRÁTICA DE PROCESSOS NA RECUPERAÇÃO DA EMPRESA 
COMO FORMA DE ACESSO A JUSTIÇA
GUSTAVO PIRENETTI DOS SANTOS
ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS

 Diante da necessidade de promover a cada dia mais a prestação do serviço juris-
dicional, em respeito aos princípios constitucionais e a dignidade dos jurisdicionados, o 
presente estudo tem como objetivo abordar a aplicação da técnica de gestão democrática 
de processos nos procedimentos de recuperação judicial da empresa como forma de efeti-
var o acesso a Justiça dos tutelados, analisando as novas teorias do processo de insolvência 
e propondo a superação dos entraves do sistema jurídico concursal. Neste passo, a meto-
dologia empenhada é a de caráter hipotético-dedutivo, utilizando-se de pesquisa biblio-
gráfica como fonte de observação teórica. Assim, é esperado chamar a atenção dos opera-
dores do direito para a nova técnica de gestão democrática de processos que confere maior 
efetividade ao andamento processual do sistema jurídico, possibilitando a efetividade da 
função instrumental do serviço jurisdicional e institutos jurídicos da Lei 11.105/2005.

CRISE CARCERÁRIA E A INCOERÊNCIA DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL
ÉRICA FÁVARO DE OLIVEIRA
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

 Este breve artigo tem como finalidade demonstrar que a falência do sistema 
carcerário brasileiro, a qual é fato notório dentro e fora do país, tem sido reconheci-
da, mas, contraditoriamente, agravada pelas recentes decisões do Supremo Tribunal 
Federal sobre o tema. Para atingir este objetivo, o trabalho abordará os julgamentos 
mais modernos do STF sobre o tema do sistema penitenciário brasileiro: a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347, as Ações Declaratórias de Constitu-
cionalidade nº 43 e 44, bem como o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 
580.252/MS, todas ações julgadas dentro de um intervalo de dezoito meses. A compa-
ração entre estes julgados demonstrará que, em que pese a crise carcerária ser ampla-
mente reconhecida, o Judiciário vem tomando decisões que, ao invés de buscar sanar o 
problema, incrementam ainda mais a massa carcerária.
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AGROTÓXICOS E O DEVER DE OFERECER UM AMBIENTE DE 
TRABALHO SEGURO
MARIANE SOBRAL FORATO
OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

 Os agrotóxicos constituem-se num potencial perigo para a vida humana, e por 
esta razão o seu uso incorreto e sem a utilização dos equipamentos de segurança neces-
sários potencializam a probabilidade do trabalhador se intoxicar e/ou paulatinamente 
prejudicar sua saúde. A necessidade de um ambiente de trabalho mais seguro, especial-
mente na área rural, notadamente em relação ao uso indiscriminado dos agrotóxicos 
e as consequências no contrato de trabalho, é de suma importância, pois muitos tra-
balhadores podem adquirir a incapacidade total e permanente para a vida laborativa, 
prejudicando a sua capacidade de sustentar a sua vida e a de sua família e, numa última 
consequência a própria efetividade do direito fundamental do meio ambiente do traba-
lho seguro, conjuntamente com o princípio da dignidade humana.

A ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA NO NOVO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL COMO MEDIDA CÉLERE AO ACESSO A JUSTIÇA E A 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
PEDRO HENRIQUE DIAS DE ARAÚJO
LUIS VIEIRA CARLOS JUNIOR

 Não é de hoje que a morosidade processual se mostra como óbice à eficiência 
estatal na solução das lides. Assim, o CPC previu institutos que possibilitaram sua dimi-
nuição, dentre eles a estabilização da tutela antecipada. A metodologia utilizada consis-
te em levantamento bibliográfico, realizando estudo acerca do instituto da estabilização 
da tutela antecipada e como ela se mostra medida célere na prestação jurisdicional, 
reduzindo a demora processual. Será feita análise histórica das definições de acesso à 
justiça e do direito de ação e como estas deram origem aos princípios da celeridade e da 
efetividade processual, garantidores das tutelas diferenciadas, destacando-se, dentre 
elas, a tutela de urgência antecipada requerida em caráter antecedente e a possibilida-
de de sua estabilização. Concluindo-se, a estabilização da tutela antecipada se mostrou 
medida célere no deslinde processual, permitindo o acesso à justiça, e, acima de tudo, 
se moldando ao disposto na Constituição Federal
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LIBERAÇÃO DO PORTE E POSSE DE ARMAS DE FOGO NO BRASIL 
– ANÁLISE SOBRE A SEGURANÇA PÚBLICA NACIONAL E SOBRE O 
PROJETO DE LEI 3722/2012
LUIZ FELIPE TICIANO NAVA
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

 A presente pesquisa busca analisar o Estatuto do Desarmamento, especifica-
mente os artigos que dispõe sobre a forma de aquisição da posse e do porte de arma 
de fogo pela população, buscando investigar as opiniões e os motivos que levam grande 
parte da população a querer maior facilitação para adquirir armas, bem como analisar 
as justificativas suscitadas por quem alega que o Estatuto em vigor é benéfico para a 
sociedade. A metodologia utilizada consiste em levantamento bibliográfico, a fim de 
realizar um estudo comparativo entre legislações estrangeiras e, assim, buscar esta-
belecer uma relação entre a quantidade de armas disponíveis em outros países e sua 
influência nas taxas de homicídios a partir de dados estatísticos. Por fim, analisa-se as 
mudança estabelecidas no Projeto de Lei 3722/2012, verificando sua real aplicabilida-
de. Conclui-se que as mudanças propostas pelo referido projeto de lei não condizem 
com a realidade social, apresentando caráter prejudicial a sociedade brasileira.

DA BANALIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS
ALANA FIGUEIREDO PERES
ALVARO TELLES JUNIOR

 A presente composição tem por enfoque a análise da desvalorização dos danos 
morais. Para que o grau de conhecimento sobre o referido instituto fosse ampliado, e a 
partir disso poder fundamentar o presente trabalho, utilizou-se de pesquisas bibliográ-
ficas, realizando, por conseguinte um estudo sobre a responsabilidade civil. Minucian-
do-se o instituto do dano moral aferiu-se que ele veio como uma forma de compensação 
à lesão não material, ou seja, é um meio que se tem para resguardar e reparar a honra 
e a dignidade da pessoa humana, ressaltando o fato de que ela não deve servir como 
forma de enriquecimento ilícito daqueles que pleiteiam, mas sim ensinar aqueles que 
devem pagar, tendo um caráter pedagógico. Concluiu-se então que, a modernização e o 
acesso a informação trouxeram a nossa sociedade uma facilidade em litigar e isso soma-
do ao capitalismo crescente que vivemos, onde cada vez se quer mais a qualquer custo, 
tem uma grande parcela de culpa na problemática apresentada.
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ARMAS, DESARMAMENTO E DIREITOS FUNDAMENTAIS
CARLOS HENRIQUE COELHO DA SILVEIRA
GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

 O presente artigo tem como objeto de estudo o tema: Armas, desarmamento 
e direitos fundamentais; o artigo se desenvolverá por meio do estudo do direito fun-
damental a segurança, pela análise da segurança pública no Brasil e apresentação de 
um estudo histórico a respeito da evolução das armas e do processo de desarmamento. 
O objetivo do trabalho desenvolvido é analisar o desarmamento, a posse e o porte de 
armas de fogo à luz do direito fundamental segurança, na busca de soluções para o pro-
blema da segurança pública no Brasil. O método de pesquisa adotado foi o método de-
dutivo, tendo-se referências bibliográficas, artigos jurídicos e a legislação vigente como 
instrumentos de pesquisa. Através da pesquisa realizada pode-se concluir que o direito 
à segurança é um direito fundamental e que o Estado Brasileiro atualmente é incapaz 
de efetivar esse direito a todos e o presente artigo apresenta o direito à posse e porte de 
armas de fogo como possível solução para o problema.

A EFICÁCIA DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA NAS 
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
MAYARA GOMES MURO PEDROLLI
ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS

 Diante da crise econômica, a qual é um capítulo da história de praticamente 
todos os empresários, efetiva-se assim a cada dia a Lei 11.101/05 a qual trás o instituto 
da Recuperação Judicial que elimina a possibilidade de falência, bem como visa recu-
perar empreendimentos produtivos e viáveis, e, simultaneamente, almeja eliminar do 
mercado empresas inviáveis. Viável não é só quem tem aptidão para permanecer no 
mercado, mas sim, quem, permanecendo, tem condições de servir à estrutura social, 
ou seja, obtém o necessário para o equilíbrio econômico da formação social brasileira. 
Assim, a pesquisa desenvolvida encontra-se limitada a efetiva recuperação da empresa, 
sua reestruturação por meio da função social, gerando sua preservação e sua importân-
cia para a sociedade e economia, o qual resulta do princípio da função social da proprie-
dade conforme prevê o artigo 170 da Constituição Federal de 1988.
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TELETRABALHO NA REFORMA TRABALHISTA: UMA INVESTIGAÇÃO 
SOBRE OS IMPACTOS NA RELAÇÃO DE EMPREGO
MÁRCIA MARTINS POSTIGO
OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

 Em face da constante mutabilidade das formas de organização do trabalho, a 
Lei nº. 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) trouxe profundas mudanças nas relações 
de emprego, com a finalidade de manter uma consonância com o desenvolvimento tec-
nológico latente e, neste contexto, regulamentou a modalidade contrato denominada 
Teletrabalho (Home-office). A presente pesquisa se propõe, por meio do método do 
materialismo histórico dialético, analisar os desdobramentos da reforma trabalhista e 
os seus impactos na relação de emprego denominada de teletrabalho, especialmente 
no que se refere a proteção do trabalhador, tendo em vista que o teletrabalho propõe 
uma flexibilidade nas condições de trabalho, permitindo que o empregado possa exer-
cer suas atividades em locais variados fora do ambiente interno da empresa.

O TRÁFICO DE PESSOAS MENORES DE 18 ANOS PARA 
FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL
GABRIELA BUORO
GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

 O presente trabalho tem a finalidade de demonstrar a realidade do tráfico de 
pessoas para fins de exploração sexual, mais especificamente entre pessoas menores 
de 18 anos. Além disso, trazer a importância do Protocolo de Palermo, pouco difundido. 
O tráfico de pessoas é, hoje, o crime do século, pois é altamente silencioso e complexo, 
é um crime desumano, um mercado cruel, no qual o objeto comercial é o próprio ser 
humano, um fenômeno criminal de alta complexidade, de violação aos direitos huma-
nos, em que grupos criminosos exploram o ser humano de variadas formas em troca 
de capital. Retira da vitima, sua condição de pessoa humana, tratando-lhe como objeto, 
produto que pode ser mercadejado. O crime caracteriza-se quando, aliciadores promo-
vem ou facilitam a entrada de alguém que venha exercer a prostituição e outra forma 
de exploração sexual, ou até mesmo a saída de alguém que vá exercê-la no estrangeiro, 
utilizando-se de métodos coercitivos, fraudulentos e violentos.



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 359

TERCEIRO SETOR– POLÍTICA PÚBLICA E MECANISMO DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SOCIAL
ERIC MATHEUS CESCON SMANIOTTO ALVES
MARLENE DE FÁTIMA CAMPOS SOUZA

 Um novo mecanismo de política pública está sendo utilizado no Brasil nas últi-
mas décadas, este mecanismo é o terceiro setor uma nova modalidade econômica dire-
cionada exclusivamente para o desenvolvimento social. Neste trabalho será realizada a 
análise do desenvolvimento do terceiro setor na área da educação, mas não apenas re-
lacionada a educação tradicional que é introduzida no âmbito escolar, e sim, a educação 
no que se refere ao desenvolvimento integral do indivíduo em todos as faixas etárias em 
todas as condições sociais, impulsionando o indivíduo para uma formação integra de 
cidadania, absorvendo a consciência social, e para aqueles na maioria das vezes esque-
cidos da sociedade, que estão em condições de reabilitação social a oportunidade de um 
novo início, mas é claro sempre na busca pela integração digna na vida social, realizada 
por estas novas organizações sociais civis, vinculadas ao terceiro setor das economia. 

JORNADA DE TRABALHO: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE JORNADAS 
EXAUSTIVAS E O DANO EXISTENCIAL
VIVIVIANNE APARECIDA GONÇALVES
OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

 O presente trabalho trata da jornada de trabalho no Brasil, explicitando a sua 
finalidade e necessidade de sua limitação, frente as possibilidades da ocorrência de da-
nos aos empregados em jornadas extraordinárias. Isto porque, a limitação da jornada 
de trabalho tem como objetivo proteger os trabalhadores, a fim de coibir não apenas 
jornadas extraordinárias, mas também jornadas exaustivas, que consequentemente po-
dem apresentar riscos de a saúde e segurança do trabalhador, além de impedir o seu 
convívio social, de lazer e esporte além de outros direitos garantidos pela Constituição 
de 1988, podendo acarretar o denominado dano existencial.

O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS DO PRESO COMO MEIO DE 
REDUÇÃO DA REINCIDÊNCIA
DANIELA FÁTIMA ALECRIN SIMIONATO
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

 O sistema penitenciário brasileiro convive com um cenário de gravíssimas, 
generalizadas, duradouras e institucionalizadas violações aos direitos fundamentais 
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mais elementares dos presos. Isso decorre de uma visão atroz de que o cidadão preso 
não deve usufruir dos direitos e garantias fundamentais asseguradas pela Constituição 
Federal e pela Lei de Execuções Penais. Neste sentido, a presente pesquisa pretende 
estudar a necessidade de garantir os direitos humanos do preso, superando o conceito 
de que o encarcerado é um ser descartável, dando-lhe possibilidade de vida digna. Para 
tanto, o trabalho se consubstancia no método hipotético-dedutivo, revelando-se explo-
ratório e bibliográfico, baseando-se na análise de livros e artigos. Por fim, pretende-se 
disseminar a ideia de que, se dispensado ao cidadão preso um cuidado digno de ser 
humano, se cumprirá a finalidade ressocializadora da pena, o que culminará em uma 
diminuição da taxa de reincidência, bem como da população carcerária.

OS CONFLITOS RELIGIOSOS NAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS E O 
PRINCÍPIO DA TOLERÂNCIA COMO INSTRUMENTO PACIFICADOR
RAPHAELLA CINQUETTI VILARRUBIA
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

 O presente trabalho, utilizando-se do método hipotético-dedutivo, tem por ob-
jetivo contribuir à reflexão acerca dos conflitos religiosos nas sociedades democráticas, 
em especial por deslegitimarem o regime político democrático, à medida em que propa-
gam a violência e descriminação entre diversos grupos religiosos, ofendendo aos direi-
tos e garantias fundamentais, mormente os de liberdade, igualdade e fraternidade, que 
são de fundamental importância para a democracia. Desse modo, aponta-se o princípio 
da tolerância como solução a tais conflitos irracionais, por se mostrar um portentoso 
instrumento pacificador entre os seres humanos, contribuindo para a própria eman-
cipação do indivíduo, uma vez que este se torna capaz de compreender que o outro 
também é sujeito de direitos e integrante da mesma sociedade que a sua, independen-
temente de suas crenças religiosas. Assim, com a concretização deste princípio, tem-se 
uma sociedade mais harmônica, evoluída e civilizada.

A INEFICÁCIA DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO E SEUS 
IMPACTOS NA SOCIEDADE
LUIZ AMERICO PAGLIUSO JUNIOR
JOSÉ CARLOS DE CAMPOS SOBRINHO
LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

 O presente trabalho tem como escopo a Ineficácia do Estatuto do Desarma-
mento e seus impactos no corpo social, por meio do procedimento bibliográfico e docu-
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mental, utilizando-se o método dedutivo. O estatuto do desarmamento, tinha-se como 
objetivo primário reduzir os números de criminalidade e consequentemente os núme-
ros de homicídios por armas de fogo, mas desde sua vigência houve um aumento gra-
dativo da criminalidade em contexto geral, demonstrando total ineficácia. O trabalho é 
justificável, pela necessidade de se analisar a revogação do Estatuto do Desarmamento 
e os motivos de altos índices de criminalidade no Brasil. Concluiu-se que, o Estatuto 
do Desarmamento falhou em seu objetivo, portanto, sua revogação se faz necessária, 
permitindo que a lei 3722/12 possa substitui-lo, juntamente com o Estado que atue de 
maneira eficaz em proteger os cidadãos e conceder a liberdade para o indivíduo possuir 
ou portar armas de fogo, visando a proteção e a segurança.

CAPITALISMO NA ERA VIRTUAL: TRIBUTAÇÃO DA INTERNET: 
APLICAÇÕES E DESAFIOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO EM FACE 
DA SOCIEDADE DIGITAL
VICTORIA CÁSSIA MOZANER
DANIELA MARINHO

 A incorporação cada vez mais crescente das Tecnologias da Informação e  
Comunicação - TICs - revolucionaram de forma expressiva o modo de se organizar  
da sociedade. Neste contexto, ampliou-se, de forma decisiva a possibilidade de  
construção de novas teias de relações entre indivíduos e grupos situados em diferentes 
espaços geográficos. Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo desvendar 
as nuances provocadas pelo Capitalismo na Era Virtual, no que diz respeito às trans-
formações, benefícios e vantagens provocadas por esta nova fase do capitalismo na Era 
Moderna, pautando-se, nos impactos e repercussões provocados nas relações sociais. 
Constata-se, inicialmente que o desenvolvimento das relações digitais modificou radi-
calmente os paradigmas tradicionais sobre os quais a sociedade se encontrava organi-
zada, antes pautada essencialmente em “relações entre presentes”, para um contexto no 
qual é possível emitir e receber mensagens advindas de diferentes partes.

A DIFAMAÇÃO E SEUS DESDOBRAMENTOS POTENCIALIZADOS EM 
MEIO DIGITAIS
JULIANA PRATES MATOS DE OLIVEIRA
MARIO FURLANETO NETO

 Ao mesmo tempo em que a tecnologia impacta positivamente a vida social, há 
de se consignar que também repercute negativamente, em especial em face da prática de 
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atos ilícitos, como no caso da difamação. Por se disseminar com maior rapidez e atingir um 
número gigantesco de usuários, a difamação virtual afeta a honra da pessoa de forma mais 
intensa, ocasionando problemas eventualmente irreparáveis, em especial sob o aspecto 
moral. Assim, no âmbito da linha de pesquisa crítica aos fundamentos da dogmática ju-
rídica e com o emprego do método dedutivo, busca-se analisar o meio ambiente Internet 
contemporânea, enfrentar o bem jurídico tutelado e a estrutura do crime de difamação, 
a fim de categorizar que a prática da difamação por meio da Internet pode caracterizar a 
causa de aumento de pena prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal brasileiro.  

A INEFICÁCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DA PENA E A OFENSA AOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS
MARCELA SEVERINO COSTA
JOSE EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

 Com o alto índice de criminalidade que assola o nosso país nos dias atuais, é 
inevitável discutir de que maneira essa criminalidade vem sendo tratada e qual a atua-
ção do Estado em lidar com esta problemática, não só na esfera social, onde esse Estado 
é cobrado para reverter essa situação, mas também na esfera humana, onde por trás 
de toda essa criminalização existem pessoas, seres humanos que são punidos, de uma 
maneira que alguém um dia, decidiu puni-lo, sem ao menos se importar se esta puni-
ção seria válida e útil à este indivíduo. Discorre essa pesquisa sobre o real significado 
da função social da pena, bem como a ofensa aos direitos fundamentais, direitos estes 
que, todos os dias, são descaradamente ignorados à medida em que se torna necessário 
fazer cumprir uma pena imposta à alguém. A pesquisa se utiliza do método hipotético-
-dedutivo e da revisão bibliográfica de textos, artigos e livros.

RECIPROCIDADE NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS 
NA ATUALIDADE
LUIZA ALMEIDA MEIRELES
LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

 O presente trabalho tem como tema principal os institutos dos alimentos e 
a obrigação de paga-los em reciprocidade, em suas diversas formas. O mesmo prima 
demonstrar a relevância para a justiça brasileira acerca da reciprocidade dos alimentos 
e suas constantes mudanças, atualizações legais e transformações de perfis familiares. 
Necessário também como objetivo da pesquisa esclarecer os avanços doutrinários que 
afetam a todos que necessitam das decisões do judiciário acerca do tema e implicações 
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nos direitos sociais. Os procedimentos metodológicos adotados foram de origem biblio-
gráficas com base em publicações já existentes. Por fim, conclui-se com essas pesquisas 
um engrandecimento na área do Direito Civil, tendo claro que as mudanças constantes 
nas jurisprudências são os principais meios de atualização de um assunto de suma im-
portância como o da Reciprocidade de Alimentos.

SEGURIDADE SOCIAL E A ASSISTÊNCIA SOCIAL: ANÁLISE DA 
RENDA PER CAPITA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO 
CONTINUADA A PARTIR DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL
CLAUDIA VIEIRA
LUCIANO HENRIQUE DINIZ RAMIRES

 Para que o ser humano possa ter uma vida digna, é necessário condições mí-
nimas existências. Nesse sentido o presente artigo busca compreender a assistência 
social no ordenamento jurídico, artigo 203 da Constituição Federal de 1988, paralela-
mente a Lei 8.742/1993, bem como os critérios para concessão do benefício. Apresen-
ta-se particularmente o benefício de prestação continuada enquadrada no campo da 
Assistência Social, pois visa mostrar o movimento de inclusão social dos indivíduos que 
se encontram na situação descrita na lei, frente ao princípio da dignidade em face do en-
tendimento do STF. O método utilizado: o dedutivo, com base em referências bibliográ-
ficas, impressas e eletrônicas, doutrina, legislações, artigos científicos e jurisprudência 
acerca do tema. Por fim conclui-se, minimamente em virtude do entendimento doutri-
nário e jurisprudencial, a respeito da presunção de instabilidades nos casos concretos, 
que a fixação do critério de meio salário mínimo por pessoa seria razoável.

O AMBIENTE INSALUBRE E O TRABALHO DA GESTANTE E 
LACTANTE: UMA REFLEXÃO SOBRE A NOVA LEGISLAÇÃO EM 
CONFRONTO COM A CF E A ATUAÇÃO DO MÉDICO
HELIANA MARIA CASSETTARI POLETTO
OTAVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

 A Constituição Federal vigente, no seu inciso XXIII artigo 7º contempla os adi-
cionais de insalubridade, com o intuito de indenizar os trabalhadores quando expostos 
a agentes insalubres. A Lei 13.467/17, estabeleceu que as mulheres grávidas e lactantes 
poderão trabalhar em locais insalubres grau médio e mínimo, devendo ser afastadas 
quando grau máximo, a critério médico. O presente trabalho propõe uma reflexão quan-
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to ao trabalho da gestante e lactante em ambientes insalubres, e a participação médica 
na permissão do trabalho nesses ambientes, assegurando a saúde física e integridade 
da gestante e do nascituro, sob a ótica dos Direitos e Garantias Fundamentais. A pesqui-
sa adotou a metodologia do materialismo histórico dialético.

DOS CRIMES CONTRAA HONRA NA ERA DIGITAL
ISABELLA CRISTINA PAVANINI
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

 É de essencial importância expor o tema crimes contra a honra na internet, vez que 
a evolução desta rede e o advento das redes sociais carrearam consigo um novo modo de 
execução desses crimes tipificados pelo Código Penal Brasileiro, os tipos penais se subdividem 
em três: calunia (art. 138), difamação (art.139) e injuria (art.140). Deste modo constatou-se 
que o patrimônio moral similarmente é digno de proteção penal. O objetivo da pesquisa 
cumpre estudar os crimes contra a honra praticados no meio virtual e ainda especificar os 
meios repressivos e a busca de conceitos de supressão de lacunas. A metodologia utilizada 
é a qualitativa procurando compreender o comportamento dos usuários da internet, possui 
características de métodos hipotético-dedutivos, a fim de tirar algumas conclusões que 
possam melhorar a proteção dos usuários na internet.

CRIMES CONTRA HONRA E SUA TUTELA PENAL NO ÂMBITO VIRTUAL
JULIANA ALVES
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

 O direito tradicional precisa formular novas técnicas de controle, já que a in-
ternet trouxe muitas novidades, tornando relevante a revisão de muitos conceitos no 
mundo jurídico. A par dessa inovação, o objetivo do estudo foi analisar quais critérios 
e procedimentos seguros o ordenamento jurídico penal brasileiro visa para manter a 
segurança de toda sociedade, perante o avanço tecnológico, para salvaguardar os prin-
cípios expressos na Constituição Federal de 1988. Neste sentido, este trabalho buscou 
uma melhor explicação para em casos de violação dos princípios constitucionais acerca 
dos crimes praticados em desfavor da honra, analisando técnicas de ponderação quan-
do houver a colisão entre eles. O trabalho bibliográfico, pontuou os aspectos gerais 
como conceitos, bem como, a classificação dos crimes contra honra como a calúnia, 
difamação e injúria. Por fim, analisou a Lei n.º 12.737/2012 criada após o episódio en-
volvendo a atriz Carolina Dieckmann que foi vítima de hackers.
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O DIREITO SOB A ÓTICA DA MORAL
BEATRIZ ANTUNES SOARES
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

 O crescente desenvolvimento da sociedade se torna amedrontador quando co-
locado frente ao processo de consagração da Justiça. Através da observação das prin-
cipais teorias sobre moral, busca-se encontrar uma forma de aliar o Direito ao sen-
timento de aceitação da sociedade, analisar cada caso concreto dentre daquilo que é 
considerado aceitável para a comunidade em que é aplicado. A análise dos conflitos 
cotidianos sob a ótica do raciocínio moral se faz indispensável para a evolução da apli-
cação do Direito. No mesmo sentido, o estudo do que seria a moral, suas correntes e 
principais abordagens por filósofos como Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Immanuel 
Kant, John Locke e muitos outros que buscaram compreender a importância da moral 
na determinação daquilo que o ser humano elenca como certo ou errado, louvável ou 
desprezível, leva à conclusão pela aplicação da Moral no campo do Direito e a possível 
obtenção da Justiça, fim supremo da ciência jurídica.

A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO JUDICIÁRIO E OS REFLEXOS 
NO DEVIDO PROCESSO LEGAL
JÚLIA REGINA DE SOUZA VARGAS
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

 O objetivo do trabalho é a análise da influência midiática e sua interferência no 
processo judicial, partindo da análise de casos de grande repercussão. Todo suporte de 
comunicação é de suma importância como meio intermediário de transmissão de men-
sagens. Entretanto, o anseio por audiência e lucro acarretou na dependência do sensa-
cionalismo, que trata a criminalidade como atração principal e abusa de estereótipos 
para descrever o suspeito, julgando-o sumariamente, alvo do discurso de ódio populista 
fomentado pela mídia. O Judiciário, urgente em atender o clamor público, apressa o 
processo, violando os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido 
processo legal que tutelam o direito fundamental do indivíduo de não ser considerado 
culpado antes do trânsito em julgado. Por conseguinte, tem a imparcialidade nos julga-
mentos prejudicada e decisões fundamentadas em opiniões tendenciosas, com intuito 
de atender a sede de vingança social. O projeto emprega o método dedutivo.
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A DIFICULDADE DE ARREMATAÇÃO NO LEILÃO JUDICIAL 
ELETRÔNICO PARA BENS ALIENADOS
GUILHERME HENRIQUE TEIXEIRA GONÇALVES
TEOFILO MARCELO DE AREA LEAO JUNIOR

 Com a entrada do Processo Judicial Eletrônico no cotidiano jurídico, a fase de 
expropriação de bens também foi completamente modernizada e popularizada por 
meio do Leilão Judicial Eletrônico. O Leilão Judicial Eletrônico aumenta a participação 
da população nesta fase do processo, tornando-o mais eficaz, já que cresce a possibili-
dade de arrematação, e assim, satisfazendo o direito do exequente. Porém existem mui-
tas dúvidas e incertezas dos participantes quanto ao bem que está sendo leiloado, ônus, 
garantias, obrigações e procedimentos para a participação. A dificuldade é maior quan-
do se trata do Leilão Eletrônico de Direitos, uma vez que as informações constantes no 
edital não são suficientes para transmitir com segurança e precisão o que de fato está 
sendo leiloado. Essas dúvidas e incertezas acabam desmotivando de maneira severa a 
participação e arrematação. Desta forma, o objetivo principal do exequente é frustrado 
no final do processo. Vale-se a pesquisa do método hipotético-dedutivo.

O DIREITO AMBIENTAL SOB BREVES CONSIDERAÇÕES DOS 
DIVERGENTES IDEAIS ANTROPOCÊNTRICOS, BIOCÊNTRICOS E 
ECOCÊNTRICOS
GIOWANA PARRA GIMENES DA CUNHA
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

 A relação do homem com a natureza é, historicamente, objeto de grandes dis-
cussões no cenário científico-filosófico e jurídico. Desta forma, o presente trabalho tem 
por objetivo a análise da relação homem-natureza sob os diferentes ideais antropocên-
tricos, o qual justifica a proteção ao meio ambiente pela sua serventia à satisfação das 
necessidades humanas; biocêntricos, que dispõe sobre a proteção de todas as formas de 
vida para garantir a qualidade destas para as futuras gerações; bem como, a visão eco-
cêntrica, absolutamente contrária à antropocêntrica por considerar o valor da natureza 
além da espécie humana. Utilizar-se-á o raciocínio dedutivo como procedimento meto-
dológico. A temática justifica-se pela sua colaboração à tendência de proteção ao meio 
ambiente, tutelado pelo Estado e pela sociedade. Assim, finda expor que a divergência 
entre as três linhas de pensamentos fomenta diversos questionamentos na sociedade 
moderna concernentes ao direito ambiental.
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A PROBLEMÁTICA DA TERCEIRIZAÇÃO E A RESPONSABILIDADE 
SOCIAL DA EMPRESA
MARCELO HONORATO DA SILVA
ANDREA ANTICO SOARES

 A partir das mudanças legislativas na seara do direito trabalhista, depara-se 
com a legalização da terceirização irrestrita no Brasil, em contraponto à possibilidade 
iminente da precarização das relações de trabalho, a partir das leis 13.429 e 13.467, 
ambas de 2017. Propõe-se um estudo hipotético dedutivo e estatístico dos reais efei-
tos do processo de terceirização, com foco na manutenção da dignidade da pessoa do 
trabalhador. Conclui-se a partir de índices divulgados pelo Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos que a realidade da prática terceirizante no 
Brasil resulta numa diminuição de salários, aumento do número de acidentes de traba-
lho e aumento da rotatividade de mão-de-obra. Neste sentido, por meio da legislação, 
jurisprudência e doutrina procura-se trazer à tona o papel social da empresa, para que 
se adote um modus operandi voltado à manutenção da qualidade do ambiente de tra-
balho, com base no princípio da função social da empresa.

A BUROCRACIA NO PROCESSO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
VITOR PERRI DE BRITO
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

 Este artigo propõe uma revisão de literatura referente à concessão do benefí-
cio da Aposentadoria por Invalidez; bem como explicar a Alta-Programada e como se 
sucede este instituto. O objetivo da pesquisa seria desmembrar como é burocrático e 
lento o processo para adquirir este benefício, buscando viabilizações para este instituto 
ocorrer, utilizando-se fontes bibliográficas, estudos jurídicos, legislação nacional perti-
nente, artigos publicados, livros e textos publicados na internet. Portanto, este estudo 
pode contribuir para um melhor entendimento de como é burocrático o processo para 
ser contemplado com a Aposentadoria por Invalidez e a Alta-Programada, além de veri-
ficar todos os critérios que o segurado cruza para adquirir o benefício, com uma melhor 
visão entre a nossa atual política, julgados e dados recentes.
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PODERES IMPLÍCITOS: ARBITRAMENTO PELO DELEGADO DE 
POLÍCIA DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO EM SITUAÇÃO 
FLAGRANCIAL
BIANCA ZANONI BIANCHI
MARIO FURLANETO NETO

 No Brasil a população carcerária está em torno de 726 mil presos. Constata-se 
a carência de uma estadia digna para os seus detentos, e a dificuldade em estabelecer 
um sistema mais eficaz. Em contrapartida, a Lei 12.403/2011 alterou os dispositivos 
relativos à prisão processual, liberdade provisória e as medidas cautelares. Assim, no 
âmbito da linha de pesquisa crítica à dogmática jurídica, com emprego do método de-
dutivo e os procedimentos de revisão bibliográfica, legislativa e jurisprudencial, bus-
ca-se destacar os poderes implícitos conferidos ao Delegado de Polícia para aplicar 
medidas cautelares diversas da prisão, ao preso em uma situação flagrancial. Concluiu-
-se que as medidas cautelares são grandes ferramentas que visão garantir a eficiência 
da atividade persecutória estatal e, com elas é possível resguardar o direito que toda 
pessoa tem de ir e vir. 

ACIDENTE DE TRABALHO: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE 
A ATUAÇÃO DA CIPA PARA PROPORCIONAR UM AMBIENTE DE 
TRABALHO SEGURO
ANA CAROLINA R. BASTOS
OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

 Acidentes de trabalho não acontecem por acaso e, portanto, pode e deve ser 
prevenido, uma vez que no Brasil ocorrem mais de 700.000 acidentes por ano, acarre-
tando inúmeras mortes e um sem número de incapacidades, necessitando obviamente, 
de uma ampla conscientização e educação, tanto dos empregadores quanto dos em-
pregados. Para isso podemos contar com a CIPA- Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes – que tem como objetivo um olhar constante para a prevenção de acidentes 
e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar o trabalho, permanentemente 
compatível com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Assim, o 
aperfeiçoamento da atuação da CIPA, por estar mais próxima do ambiente de trabalho, 
pode tornar mais eficaz a prevenção para um local de trabalho seguro e saudável.
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MENORES INFRATORES ENVOLVIDOS NO MUNDO DO 
TRÁFICO DE DROGAS
LETICIA MIRANDA BRIQUEZI
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

 É notório que os meios de telecomunicações expõem diariamente que muitos jovens 
são mortos ou presos em razão do tráfico de drogas. O tráfico de drogas é o crime mais frequente 
dentro de nossa sociedade, e o número de jovens, menores de 18 anos, que se envolvem em 
tal prática só tem aumentado. Por meio de revisão bibliográfica, se pretende pesquisar referido 
problema, bem como suas consequências e possíveis soluções. A pesquisa tem, ainda, o intuito 
de discutir prováveis alternativas e formas de evitar a criminalidade infanto-juvenil, bem como 
sua recuperação, demonstrando, assim, que é preciso ter um olhar mais cuidadoso com os 
jovens, pois, muitos escolhem esse caminho por falta de opção, falta de uma base familiar, 
politica, educacional, de uma sociedade que o apoie e mostre um caminho mais seguro, mais 
digno e com mais eficácia para a sua vida. Pode-se afirmar que a insuficiência estatal e a 
exclusão social está presente na vida destes jovens, acabando a criminalidade.

REFORMA TRABALHISTA – NEGOCIADO X LEGISLADO
LUCAS DURAN CANDELORO
OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

 A lei 13.467/17 (Reforma Trabalhista) modificou diversos dispositivos referen-
tes à legislação trabalhista trazendo novos rumos à relação negocial por ter feito preva-
lecer o negociado sobre o legislado. O tema pretende discutir como se dará essa relação 
depois das alterações legais, a partir de uma contextualização histórica do surgimento e 
evolução sindical nas negociações, procurando demonstrar que há algum tempo tem se 
observado um crescente enfraquecimento da representação sindical. Assim, o intuito des-
se trabalho é fomentar reflexões, debates e novas discussões sobre esse tema, pretenden-
do apresentar uma visão protecionista dos direitos dos trabalhadores e a possibilidade de 
precarização trazida com a reforma, diante da falta de garantia do mínimo legal, em razão 
dos direitos negociados se sobreporem aos direitos garantidos pela legislação. Para tanto, 
a abordagem do tema se dará pelo método do materialismo histórico dialético.

QUAL O LIMITE DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA INTERNET?
EDUARDA NUNES DE PAIVA
SANDRA REGINA VIEIRA DOS SANTOS

 O direito à liberdade de expressão é assegurado aos brasileiros pela Consti-
tuição Federal e é uma das principais características de uma sociedade democrática 



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 370

moderna. Contudo, os cidadãos acabam abusando dessa liberdade, ferindo o direito le-
gítimo de terceiros, em especial na internet, devido à facilidade e possibilidade de ano-
nimato, com discursos e postagens que incitam o ódio e propagam notícias falsas. Esse 
grave problema tem tomado grandes proporções. Até onde se manifestar sem exceder 
esse direito concedido aos cidadãos brasileiros? O presente estudo se preocupa em re-
fletir a relação entre liberdade de expressão e seu limite na internet, além de verificar 
como ela tem impactado a vida das pessoas principalmente em relação à democracia. 
Serão abordadas também, nesta pesquisa, iniciativas legislativas e de políticas públicas, 
tanto nacionais como internacionais, que visam o controle e o combate à disseminação 
dos discursos de ódio e das fake news por meio da pesquisa bibliográfica.

O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E O FORNECIMENTO DE 
CUIDADORES E PROFESSORES ESPECIALIZADOS PARA ALUNOS 
COM DEFICIÊNCIA
BEATRIZ DE SOUZA BRAGA
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

 O trabalho analisa o direito à educação desde sua evolução histórica até a Cons-
tituição Federal de 1988 e o direito à educação especial para pessoas com deficiência. 
Descreve diversos dispositivos legais que garantem tal direito em âmbito internacio-
nal, nacional e estadual. Ainda, observa o princípio da reserva do possível e o mínimo 
existencial para avaliar se este pode ser utilizado como limitação do direito à educação 
especial. Por fim, conclui que a educação especial é um direito garantido de diversas 
maneiras e que este é considerado o mínimo existencial da pessoa com deficiência, uma 
vez que garante os seus mais diversos direitos, como, além da educação, a igualdade, 
liberdade, trabalho, cidadania e, principalmente, dignidade. Por tal motivo, o princípio 
da reserva do possível não pode ser aplicado.

DA TUTELA JURÍDICA CONTRA ABUSOS SEXUAIS PRATICADOS 
EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA CRÍTICA À DOGMÁTICA 
JURÍDICA E AO SISTEMA PUNITIVO
PÂMELA BELLÓRIO GUERRA
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

 O abuso sexual contra crianças e adolescentes é uma forma de violência física 
e psicológica. E infelizmente, mesmo havendo mecanismos jurídicos para coibir essa 
prática, tal como o artigo 227 da Constituição, e os artigos do Estatuto da Criança e do 
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Adolescente, pesquisas apontam que aproximadamente 70% dos estupros acontecem 
com menores. E dentre essa porcentagem, 80% deles são praticados por membros da 
família da vítima. É nesse contexto que, utilizando a metodologia dedutiva, o trabalho 
científico tem por objetivo questionar a efetividade das legislações brasileiras que di-
zem proteger os menores contra esses crimes, bem como a forma de punição do agres-
sor. Portanto, o tema é muito relevante e atual em âmbito sociológico, posto que os 
números de abusos contra os jovens vêm aumentando cada vez mais, necessitando de 
leis que cumpram o papel de proteger a integridade e dignidade humana da população 
jovem. O trabalho contará com coleta de dados bibliográfica, documental e via internet.

UMA REFLEXÃO SOBRE A REFORMA TRABALHISTA: TUTELA 
ESTATAL OU AUTONOMIA DE VONTADE?
LOURDES MARVULLE GOFFREDO
OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

 A Reforma Trabalhista é tema sensível, afetando diretamente a vida dos traba-
lhadores, a sobrevivência das empresas e manutenção dos empregos. Buscou-se a des-
regulamentação de normas, flexibilizações e autonomia nas negociações entre empre-
gado e empregador e surgiram preocupações com a perda de direitos. O objetivo deste 
trabalho, é investigar os termos mais relevantes da reforma, possibilitando uma reflexão 
da flexibilização para o trabalhador brasileiro, do negociado sobre o legislado e as impli-
cações no trabalho, na empregabilidade e na autonomia da vontade consolidada pela CF. 
Tem forma de uma pesquisa qualitativa,com uso do método hipotético-dedutivo. Classi-
fica-se como: bibliográfica e documental,a partir de livros e artigos publicados. Estrutu-
ra-se com a evolução do mercado de trabalho, passando pelas principais mudanças da 
reforma, principalmente quanto a sobreposição do negociado sobre o legislado e faz-se 
uma conclusão sobre os impactos para o trabalhador, mercado e economia.

O PODER INVESTIGATÓRIO DA POLICIA JUDICIÁRIA E O 
MINISTÉRIO PÚBLICO
CAIO EDUARDO T. DA SILVA
GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO

 O presente tema visa à exposição de paradigmas acerca da investigação crimi-
nal, que pode feita por intermédio do inquérito policial ou termo circunstanciado, de  
manejo privativo da Polícia Judiciária, e à possível realização de investigações pelo Mi-
nistério Público, órgão que é o “dominus litis”. Devido à legislação processual penal não 
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trazer de forma taxativa métodos investigatórios, não se revelam óbices à investigação 
criminal feita pelo órgão ministerial, na exata medida em que uma das características 
do inquérito policial é a sua dispensabilidade. Logo, corroborando com o entendimento 
atual do Supremo Tribunal Federal, bem como a tese investigativa empreendida pelo 
Ministério Público, este trabalho apresenta um entendimento favorável à investigação 
criminal, com fundamento na teoria dos poderes explícitos: sendo o “parquet” o titular 
da ação penal (atividade-fim), poderá, com muito mais razão, praticar atos investigató-
rios (atividade-meio) para amealhar os elementos.

DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO E À LIVRE INICIATIVA: 
APONTAMENTOS ACERCA DA UBERIZAÇÃO DO TRABALHO
VALMIR GUSTAVO ROSSI CICOTOSTE
ANDREA ANTICO SOARES

 O desenvolvimento tecnológico acarreta mudanças constantes no cenário la-
boral favorecendo que trabalhadores estejam cada dia mais conectados com meios tec-
nológicos, e por isso, se faz necessário o aprimoramento constante relativo aos estudos 
acerca da proteção constitucional em torno do trabalho e da livre iniciativa enquan-
to fundamentos do Estado Democrático de Direito. Destarte a ferramenta tecnológica 
Uber, se por um lado fomenta o empreendedorismo e a livre iniciativa, por outro tem 
o poder de invadir limites constitucionais que garantem o trabalho digno tendo como 
efeito principal a precarização das relações de trabalho e a violação sistemática aos 
direitos fundamentais relacionados ao cenário laboral. Tem se por objetivo levantar 
apontamentos acerca da “uberização” do trabalho no Brasil. Pela metodologia dedutiva 
e por meio de estudo doutrinário e jurisprudencial acerca da temática que envolve a 
discussão do trabalho contemporâneo e a concretização do direito ao trabalho digno.

RESERVA DO POSSÍVEL E O MÍNIMO EXISTENCIAL FRENTE AO 
DIREITO À SAÚDE
MARIANA ORESTES TORQUATO PAREDES
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

 A reserva do possível, limitação do orçamento do Estado, e o mínimo existen-
cial, conjunto de condições essenciais para a vida humana digna, entra em conflito no 
que diz respeito à efetivação dos direitos fundamentais. Tendo isso em vista, o objetivo 
da pesquisa é investigar a aplicação da reserva do possível e o mínimo existencial quan-
do relacionados ao direito à saúde, em virtude da restrição, e muitas vezes não aplica-
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ção, desse direito fundamental garantido pelo art. 6°, caput, e disciplinado pelo art. 196 
da Constituição Federal. O estudo mostra-se relevante uma vez que aborda a saúde, 
direito constitucionalmente assegurado por sua importância para a vida. Para este fim, 
utiliza-se do método dedutivo, por meio do procedimento bibliográfico doutrinário.

ITCMD – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” DE 
BENS LOCALIZADOS NO EXTERIOR
GIOVANA NOTARO BONORA
RICARDO PINHA ALONSO

 Conforme previsto na Constituição Federal de 1988, é competência dos Esta-
dos e do Distrito Federal instruir impostos sobre a transmissão causa mortis e doação 
de quaisquer bens ou direitos. Tratando-se de tributo de natureza arrecadatória fis-
cal, o problema surge quando os bens e direitos se encontram no exterior, onde não se 
deve sofrer a incidência do ITCMD, independente de o inventário ou arrolamento seja 
processado no Brasil, porém não se deve descartar a incidência de imposto no país 
que estiver localizado bem, dependendo da legislação local. Outrossim, cada Estado se 
declara competente para a cobrança o imposto quando os sucessores residem no país, 
mas os bens ou direitos encontram-se localizados no exterior. O Judiciário entende que 
o ITCMD não incide sobre bens localizados no exterior por falta de uma legislação com-
plementar nacional para a previsão da incidência em lei estadual. Desta feita, o tema 
proposto objetiva demonstrar se deve ou não ocorrer esta incidência de imposto

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO: UMA REFLEXÃO SOBRE OS 
ACIDENTES DE TRABALHO NO BRASIL
FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES
OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

 A reflexão sobre segurança e saúde no trabalho é assunto de suma importân-
cia, pois pauta a discussão do bem-estar, da segurança e os direitos do homem em suas 
atividades laborais. Desde o início do século XX, o tema vem paulatinamente adquirindo 
maior relevância para as autoridades públicas brasileiras. Atualmente, no Brasil, o tema 
é tratado especialmente pela legislação trabalhista, visando propiciar um ambiente de 
trabalho saudável e seguro. No entanto, o Brasil convive com altos índices de acidentes 
de trabalho, ocupando atualmente a 4ª posição no ranking mundial, nos países com 
mais acidentes, o que evidentemente apresenta um impacto direto na vida dos traba-
lhadores e familiares, bem como nas empresas e no Estado, que se obrigam a custear 
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os períodos de incapacidade dos trabalhadores. Assim urge a necessidade de ampliação 
do debate sobre os acidentes de trabalho no país, a fim de encontramos solução e meios 
eficazes para garantirmos um ambiente de trabalho seguro e saudável.

MEDIDAS PROTETIVAS NA LEI MARIA DA PENHA
ADRIANA COSTA DA SILVA MATAS
MARIO FURLANETO NETO

 A Lei nº 11.340/2006 tem a finalidade de assegurar às vítimas de atos envol-
vendo violência doméstica e familiar, uma série de medidas a serem tomadas pelos 
agentes responsáveis pela proteção da mulher e de seus familiares. Tem como fulcro 
regulamentar o disposto no art. 226, § 8º, da Constituição Federal, que afirma que o 
Estado, detentor do direito de punir, deve garantir maior rigor aos agressores e criar 
mecanismos para cessar a violência. Assim, por meio do método dedutivo e os proce-
dimentos de revisão bibliográfica e legislativa, e no âmbito da linha de pesquisa Crítica 
à Dogmática Jurídica, pretende-se analisar as medidas protetivas de urgência com o 
objetivo de destacar a proteção do Estado, em busca de conferir maior celeridade na 
solução de conflito que envolve a mulher hipossuficiente, agredida no âmbito familiar. 
Conclui-se que o caráter protetivo da Lei assegura a mulher vitimizada, várias garan-
tias, sejam de caráter emocional, familiar, patrimonial e social.

ACIDENTE DE TRABALHO SEGURO X ACIDENTES DE TRABALHO
ALISSON MATHEUS FARIA DE SOUZA
OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO LIMA

 Os ambientes laborais devem ser seguros e saudáveis à vida e à saúde dos tra-
balhadores, a fim de garantir o mínimo de bem-estar físico, mental e social ao trabalha-
dor. Para tanto são necessárias ações efetivas do Estado, responsável pela fiscalização; 
dos empregadores, que têm o dever legal de oferecer um ambiente de trabalho seguro e 
higiênico e; dos trabalhadores que devem observar as normas relativas à segurança no 
trabalho. Ocorre, que o Brasil é um dos campeões em acidentes de trabalho no mundo, 
muito em razão da falta de conhecimento das partes. Por isso, faz-se necessário garantir 
meios para esclarecimentos e uma fiscalização rigorosa dos riscos que os ambientes de 
trabalho podem oferecer aos trabalhadores, e adoção de mecanismos para uma efetiva 
prevenção, inclusive com uma discussão ampla sobre a responsabilização pelos aciden-
tes do trabalho.
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A TEORIA DO RISCO INTEGRAL DO ESTADO E OS 
ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS: ANÁLISE QUANTO À EFICÁCIA 
NA GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A EFETIVA 
RESPOSTA AO AGRAVO
BRUNO LUIS SCOMBATTI ZAIA
THALES APORTA CATELLI
RICARDO PINHA ALONSO

 Contemporaneamente, a ponderação entre o poder-dever do Estado à resposta 
aos delitos, por vezes, mostra-se controvertida, haja vista as inúmeras críticas concer-
nentes à ineficácia do sistema penal, principalmente quanto ao cumprimento da pena. 
Contudo, sob ótica diversa, enquanto sobre a tutela do Estado, restando o agente sob a 
observância contínua do sistema prisional, quais seriam os limites para imputação ao 
Estado e responsabilização civil deste à resposta aos agravos sofridos pelo indivíduo 
aprisionado? A partir desta questão, bem assim considerando os recentes entendimen-
tos jurisprudenciais, por vezes em contraposição as concepções doutrinárias, preten-
de-se o estudo bibliográfico o ao fim de analisar as possibilidades de aplicação da teoria 
do risco integral à responsabilização civil do Estado em resposta dos agravos sofridos 
pelo indivíduo, principalmente sobre a ótica da manutenção da dignidade da pessoa 
humana, os danos morais e psicológicos do encarcerado.

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS À DE ESCRAVO COM 
A VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA: NECESSIDADE DE 
EFETIVAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTETIVAS
LARISSA PIRES ESTOFALETE
OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

 O presente artigo discorre sobre o trabalho análogo à condição de escravo, 
tendo como objetivo investigar a situação destes trabalhadores no Brasil. Para melhor 
compreensão do tema, foi mostrado no que consiste este trabalho com a consequente 
violação dos direitos e garantias fundamentais e como é dada a sua proteção legal nos 
dias de hoje. Por conseguinte, analisou-se os principais fatores que contribuíram para 
a geração e manutenção do trabalho em condições análogas à de escravo, também foi 
demonstrada a fragilidade do Estado no seu combate, bem como o conceito de trabalho 
decente e como se dá a sua efetividade, a fim de evitar e diminuir as ocorrências de 
trabalho em condições análogas à de escravo. Para tanto, a pesquisa foi desenvolvida 
utilizando-se do método dialético e valendo-se também de revisão bibliográfica, juris-
prudencial e legislativa, a fim de se obter uma síntese, a partir do confronto da realidade 
do trabalho em condições análogas à de escravo com o trabalho decente.
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FALÊNCIA DO SISTEMA PRISIONAL E OS REFLEXOS NA SOCIEDADE
GIOVANNA CALCETE CAMPAGNOLI
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO

 Considerando os gravíssimos problemas do sistema prisional brasileiro, super-
lotação (3° maior população carcerária do mundo, eram 726.712 detentos em junho de 
2016), falta de infraestrutura, celas insalubres, lotadas, sem higiene, com proliferação 
de doenças, domínio das facções, são sérios os reflexos disto na sociedade. Objetiva-se 
mostrar a realidade dos presídios brasileiros e como está sendo preparada a reinser-
ção dos detentos na sociedade. Para tanto foi utilizada uma metodologia dedutiva em 
que foram pesquisados dados em livros, artigos, pesquisas científicas, acórdãos. Deste 
modo, observa-se que o sistema prisional não produz resultados positivos, pelo con-
trário, ele piora a situação dos detentos, pois é uma verdadeira escola do crime e quem 
sofre as consequências é a sociedade, visto que os índices de criminalidade aumentam 
assustadoramente a cada dia. O que permite concluir a necessidade de mudanças ime-
diatas neste sistema, e um meio para isso são as Apacs.

A FALÊNCIA DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: 
ALTERNATIVAS E PROPOSTAS
RAFAEL COSTA
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO SANTOS

 É de conhecimento geral que a falência do sistema prisional brasileiro é um 
problema que vem cada vez mais se alastrando, causando insatisfação na sociedade, com 
reflexos sociais. O fato é que essa falência é fruto de diversos problemas sociais, políticos 
e econômicos que acaba levando o cidadão a cometer crimes, causando uma superlotação 
nos presídios brasileiros. A pesquisa vem com o intuito de estudar a pena, visando também 
se aprofundar no sistema prisional e o porquê do seu não funcionamento, mantendo mesma 
a linha com o enfoque na superlotação dos presídios, tentando entender o motivo de tal 
problemática. Para tanto, irá se promover a pesquisa das formas e métodos de ressocialização 
para o detento, e analisar em razão de quais circunstâncias, o mesmo é rejeitado pela socie-
dade após cumprimento da sua pena, quando tenta se reintegrar à sociedade. O método 
utilizado será a revisão bibliográfica.
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COMO O DIREITO PENAL BRASILEIRO DEVE PUNIR O “SERIAL 
KILLER” SOCIOPATA?
RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

 O direito penal brasileiro puni o serial killer sociopata o acomodando junto da 
massa carcerária comum. No entanto trata-se de indivíduos frios, sem culpa ou remor-
so dos crimes que cometeram, na qual a sociopatia é considerada incurável pelos psi-
quiatras. O objetivo desta pesquisa é estudar como a psiquiatria pode auxiliar o poder 
judiciário na tomada de decisões ao punir esses criminosos. A metodologia é teórica 
hipotético-dedutiva que busca por meio da literatura possíveis soluções para o proble-
ma exposto. Conclui-se que os sociopatas deveriam ser acomodados em penitenciárias 
específicas e em celas individuais, pois o convívio em celas coletivas poderia resultar em 
conflitos entre estes criminosos.

POSSIBILIDADE DA PENA DE MORTE NO BRASIL
NICOLLE GRIMALDI TURRISSI VAZ
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

 Este artigo apresenta um estudo relacionado à pena de morte em seus diversos 
aspectos, em especial sobre sua constitucionalidade e capacidade de combater a crimi-
nalidade, já que existe no Brasil o pensamento popular de que seria produtiva a implan-
tação da pena no país. A metodologia da pesquisa é a abordagem do método hipotéti-
co-dedutivo. Assim, realizou-se o estudo dos aspectos históricos das penas e quais são 
as adotadas no ordenamento jurídico brasileiro. Além disso, foi feita a análise de dados 
de criminalidade nos países ainda adeptos da pena capital. Por meio do estudo dos 
direitos fundamentais do homem previstos na Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, bem como em tratados internacionais, com ênfase no direito à vida, este 
trabalho visa esclarecer sobre a possibilidade da aplicação da pena de morte no Brasil, 
buscando-se compreender do ponto de vista constitucional e de direito internacional a 
viabilidade de aplicação deste instituto no direito penal brasileiro.

DO DIREITO DOS REFUGIADOS E O MERCOSUL: O CASO DOS 
VENEZUELANOS NO BRASIL
YASMIN KAULA RAAD
CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA

 Considerando que o fenômeno dos refugiados sempre foi um fator de grandes 
discussões no contexto internacional e na atualidade, também para o Brasil; o objetivo 
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central dessa pesquisa será relacionado ao panorama brasileiro que nos últimos anos 
foi palco do maior êxodo de venezuelanos, cerca de 30.000 deles ingressaram no país de 
acordo com a CONARE (2018). Nesse paradigma, o presente trabalho aludirá sobre os 
impactos socioeconômicos e as políticas de proteção ao refugiado que no Brasil foram 
adotadas, bem como identificar o papel do país perante o Direito de Integração em âm-
bito de MERCOSUL; observando a gestão da livre circulação de pessoas e a econômica 
do bloco. Para tanto, procede-se com essa análise o desejo de aprofundar por meio da 
pesquisa bibliográfica, documental, vinculando decretos relacionados ao tema, e me-
didas de interiorização. Desse modo, espera-se constatar que a eficácia na gestão do 
refugiado trará benefícios tanto para o país receptor como para os povos deslocados

A REALIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS BRASILEIRAS: UMA 
CRÍTICA AO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ
MANUELA COTULIO MONTEIRO
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVAO

 O objetivo do trabalho é analisar as variáveis interpretativas da decisão judi-
cial, como diferentes decisões em casos semelhantes podem interferir e agravar a crise 
do Direito. Por meio do procedimento bibliográfico, de abordagem qualitativa, utilizan-
do-se, quanto a escrita o método hipotético-dedutivo. Fica então a problemática desta 
pesquisa, como existir a aplicabilidade da lei, sendo que, cada Juiz possui o poder de 
interpretá-la e tomar as decisões de acordo com sua ideologia e como a realidade das 
decisões judicias brasileiras podem ser questionáveis de acordo com esse padrão ideo-
lógico de cada indivíduo e cada Juiz em suas sentenças. O trabalho justifica-se por ser 
de suma importância compreender o contexto em que as decisões são tomadas e qual 
a base interpretativa para definir as sentenças, para que a lei seja cumprida, sem ne-
gligenciar sua função social. Conclui-se que o sistema judiciário atual precisa ter mais 
responsabilidade visando o bem comum.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA REFERENTE À LEI MARIA DA PENHA 
E CRIMINALIZAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS 
PROTETIVAS DE URGÊNCIA
BRUNA GARCIA KNAFELÇ TOMASZEWSKI
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

 A violência contra as mulheres é um fenômeno social grave e complexo que 
atinge mulheres em todo o mundo, de diferentes culturas, idades, classes sociais, raças 
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e etnias. Seus efeitos são negativos para a saúde física e mental das mulheres, e deixa 
de ser invisível quando é interpretado como problema social e não individual, criando 
medidas de prevenção e punição. A violência doméstica nacional ganhou visibilidade 
com o caso de Maria da Penha que, lutou em âmbito nacional e internacional de direi-
tos humanos, para que os abusos cometidos por seu ex-marido não ficassem impunes, 
que levou à lei. Serviços de atendimento especializado contribuíram para a visibilidade 
do problema. Foi criado o Plano Nacional de Políticas de Enfrentamento da Violência 
Contra a Mulher, deixando evidente que Lei Maria da Penha não tem apenas função 
punitiva, mas também preventiva, assistencial e de reeducação. Esse é o objeto da inves-
tigação científica que se propõe, utilizando o método de revisão bibliográfica

ATIVISMO JUDICIAL E HERMENÊUTICA JURÍDICA
JOÃO PEDRO MARQUES CUSTÓDIO
JOSE EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

 Considerando tanto a hermenêutica formal quanto a material e ligando-as ao 
ativismo judicial, os operadores do direito se encontram num impasse: buscar a se-
gurança jurídica ou realizar a justiça efetiva no caso concreto. Mediante tal questão, a 
posição mais adequada é de que a lei deve se adaptar à necessidade de cada caso sem 
romper com o ordenamento jurídico, ou seja, os limites da norma também limitarão o 
ativismo judicial, evitando violações à constituição. O objetivo deste estudo é pesquisar 
sobre os limites do ativismo judicial e sua relação com as diferentes correntes herme-
nêuticas, além de ampliar o conhecimento científico e explorar as perspectivas a respei-
to deste tema, por meio do método de revisão bibliográfica e análise de casos práticos. 
Esta pesquisa se justifica no auxílio do direito brasileiro numa maior aproximação da 
justiça e ampliará o conhecimento dos leitores para que estes possam refletir a respeito 
deste relevante e polêmico tema da atual conjectura do país.

A INVIABILIDADE DO ARMAZENAMENTO DE CÉLULAS TRONCO EM 
BANCOS PRIVADOS E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
SYLVIA DE SERRO AZUL RIBAS LOSASSO
DANIELA FERREIRA DIAS BATISTA

 O presente trabalho propõe um questionamento sobre a viabilidade do arma-
zenamento de células-tronco do sangue do cordão umbilical e placentário em bancos 
privados de criopreservação e sua possível utilização por seus doadores em tratamen-
tos terapêuticos futuros. Dada à complexidade do assunto, ainda existe muita desinfor-
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mação sobre o tema. Os bancos privados estão presentes no Brasil há quatorze anos, 
mas, somente em 2013, a ANVISA, emitiu uma cartilha prestando esclarecimentos ao 
consumidor. Portanto, os usuários destes serviços foram privados de Acesso à Infor-
mação, e de um dos princípios orientadores do CDC, o Dever de Informar, enquanto 
idealizavam um “seguro biológico” para seus filhos. Destarte, com escopo nos princípios 
orientadores da relação consumerista, e da Bioética, trata-se de uma pesquisa de análi-
se comparativa de dados com aplicação do método dedutivo para melhor entendimento 
dos aspectos relacionados à reparação de danos no âmbito civil e do consumidor.

ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO
MICHELE CHRISTINA MARTINS DA SILVA
OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

 O assédio moral no ambiente de trabalho, consiste numa violência de ataques 
repetitivos, presente no dia a dia, objetivando destruir a autoestima da vítima. Na maio-
ria das vezes ocorre de forma dissimulada, causando revolta, mágoa, medo e impotência 
no trabalhador e acarretando o comprometimento de sua saúde, podendo inclusive acar-
retar sérios danos, inclusive o suicídio. Devido as consequências graves e desordenadas 
que o assédio moral traz para a vida do trabalhador é necessário, e urgente, ampliar a 
discussão do assunto, criar programas e atendimentos específicos, estabelecendo for-
mas integradas e permanentes de luta contra essa prática em todas as suas formas e 
momentos da vida do trabalhador. Para o desenvolvimento deste trabalho, foi utilizado o 
método hipotético-dedutivo, procurando demonstrar a conduta abusiva que atenta con-
tra a integridade psíquica ou física, dos trabalhadores em seus ambientes de trabalho.

OS EFEITOS TRANSCENDENTES DOS MOTIVOS DETERMINANTES 
DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DO 
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE
FERNANDO LUÍS DA SILVA GOMES
ALEXANDRE SORMANI

 O presente artigo destina-se a analisar os efeitos transcendentes à fundamen-
tação dos julgados em controle concentrado no âmbito do STF. Para compreendê-lo, 
faz-se necessário estabelecer o momento em que se toma a Constituição como norma 
superior de um Estado. Sem prejuízo, no mesmo sentido, cabe estabelecer a indepen-
dência dos juízes constitucionais para, legitimamente, proferirem decisões amparadas 
sob a guarda da Constituição. Ademais, cumpre-se também conhecer os modelos de 
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controle de constitucionalidade e como outros países, no direito comparado, se com-
portam com a presença deste sistema com as peculiaridades de cada Estado. Por fim, 
a adoção ou rejeição da teoria da transcendência pelo STF, notadamente no que tange 
às atuais decisões da Corte que se posicionaram de forma desfavorável à vinculação da 
“ratio decidendi” de uma decisão em sede de controle concentrado

DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA PERSPECTIVA DA 
SÍNDROME DA CRIANÇA MALTRATADA
PATRICIA DOS SANTOS CHIAVELLI
VIVIANNE RIGOLDI

 Nos dias de hoje, convivemos com um grande dilema em relação aos casos  
de violência contra as crianças e adolescentes que precisam receber tratamento ade-
quado, pois tendem a reproduzir automaticamente o comportamento agressivo ao 
longo de sua vida, como também podem desenvolver outras patologias tais como: de-
pendência química, perturbações psíquicas, enfermidades mentais, entre outras. O ob-
jetivo do presente trabalho é identificar meios para a concretização da proteção consti-
tucional das crianças e adolescentes, à luz dos direitos fundamentais estabelecidos na 
Constituição Federal, garantindo-os e efetivando-os, a fim de estabelecer o mínimo ne-
cessário para o seu desenvolvimento. O trabalho é justificável pela relevância do tema 
para além de garantismo legal dos direitos, a sua efetivação no contexto da proteção e 
promoção do desenvolvimento de uma vida digna para as crianças e adolescentes que 
se encontram nessa situação problematizadora.

O PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E O ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO: 
ANÁLISE QUANTO À APLICABILIDADE AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO 
E CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
THALES APORTA CATELLI
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

 A contemporaneidade e escassez de estudos sobre a temática ensejaram a pre-
sente pesquisa que, ainda em desenvolvimento sob a forma de consulta bibliográfica, 
tem como preliminar objeto a análise quanto à aplicação do princípio da confiança aos 
crimes dolosos, bem assim àqueles delitos cuja conduta de determinado agente possibi-
lita a prática de crime doloso por terceiro. Primordial o liminar estudo, haja vista que o 
referido objeto disposto nas considerações introdutórias servirá de embasamento teó-
rico ao prosseguimento da pesquisa no que tange à possibilidade de aplicação do refe-
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rido princípio aos crimes de corrupção, bem como àqueles contra o sistema financeiro 
nacional, de forma a fundamentar os limites da responsabilidade penal do indivíduo e 
da pessoa jurídica. Insta salientar que a pesquisa se desenvolve com reconhecimento e 
incentivo do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC do Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.

A MULTIPARENTALIDADE NO REGISTRO CIVIL
NATÁLIA TOGNON CRISPIM
ALINE STONER

 O presente trabalho busca analisar a multiparentalidade no registro civil, des-
tacando as principais transformações que o direito de família tem passado, mostrando 
também os critérios e as dificuldades para a declaração da existência entre o vínculo 
afetivo e o vínculo biológico no registro civil.

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NO PROGRAMA DE COMPLIANCE E O 
DIREITO FUNDAMENTAL À PRIVACIDADE
SARAH FURTADO VIOLANTE
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

 O sistema Compliance é formado por mecanismos de integridade que esta-
belecem diretrizes a serem seguidas pelas companhias. Com o surgimento deste sis-
tema, nasceram os deveres de fiscalização no interior das empresas e de notificar as 
autoridades policiais, caso seja descoberta qualquer ilicitude praticada por um mem-
bro da empresa ou pessoa relacionada a ela. Neste sentido, iniciaram as investigações 
particulares, feitas por membros da companhia, com o fim de desvendar possíveis 
irregularidades e descobrir quem eram os responsáveis. Entretanto, as condutas ado-
tadas pelos investigadores não possuem limites determinados por lei, já que a lei que 
prevê a aplicação do Compliance não estabelece diretrizes para essas investigações. 
Por esta razão, o presente estudo, por meio de revisão bibliográfica e método hipoté-
tico dedutivo, busca demonstrar a necessidade da observância dos direitos constitu-
cionais durante a realização das investigações preliminares realizadas no interior das 
companhias.
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AS RESOLUÇÕES PARCIAIS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO
THALES APORTA CATELLI
DANILO PIEROTE SILVA

 O advento do Código de Processo Civil de 2015 trouxe, indubitavelmente, ino-
vações que prestigiam a referida temática. Contudo, a aparente inobservância às con-
tradições entre à manutenção de dispositivos do CPC de 1973 e os princípios basilares 
da inovação normativa pode gerar, consequentemente, insegurança e ineficiência jurí-
dica, a saber: o sincretismo processual (evidente no procedimento comum) poderia, 
teoricamente, ser submetido às apreciações referentes ao processo de execução, sendo 
plenamente possível e aplicável a resolução parcial ao procedimento executório; toda-
via, em virtude da redação do artigo 925 do CPC, somente seria capaz de gerar efeitos a 
extinção reconhecida por sentença; forma, entretanto, de aplicação limitada à extinção 
do procedimento executório (artigo 203, §1º do CPC/15). Destarte, a partir do estudo 
desenvolvido conforme pesquisa bibliográfica pôde-se evidenciar as hipóteses propos-
tas, bem assim a emersão de possíveis soluções às controvérsias apresentadas.

PRISÃO CARCERÁRIA FEMININA
NATANY BRUNA ALVES DE FREITAS
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS

 O presente trabalho tem como intuito mostrar a realidade em que as detentas 
vivem, como são tratadas e até onde sua dignidade é interferida demostrando, então, a 
relação as prisões carcerárias masculinas. A ideia inicial do estudo é mostrar também 
quais as necessidades, anseios e expectativa com relação a educação e espaço físico 
onde vivem as grávidas e seus filhos. Será apontado também de como é o vínculo entre 
mãe e filho e como é importante a figura materna na vida da criança a partir do momen-
to em que são separados depois dos 6 meses de vida. A importância do direito a con-
vivência familiar e de proteger a criança e o adolescente sobre a proteção do Estatuto 
da criança e do adolescente. A grande maioria se envolve em crimes e tráfico por amor, 
ou até mesmo por viverem em um ambiente familiar totalmente desestruturado. será 
objeto de estudo, também, o Habeas Corpus Coletivo 143.641. O método utilizado é o de 
revisão bibliográfica.
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DIREITO DA EMPRESA EM CRISE: A RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL DO PRODUTOR RURAL COMO INSTRUMENTO 
DE ACESSO À JUSTIÇA
DAIANNY APARECIDA PANEQUE DIAS
ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS

 Esta pesquisa busca verificar como ocorre a implementação da recupera-
ção judicial para a atividade empresarial exercida pelo produtor rural e se o institu-
to pode ser um instrumento de acesso à justiça para garantir a efetividade da tutela 
jurídica. Para tanto, é necessário verificar se o prazo de dois anos estabelecido na lei 
11.101/2005 diz respeito ao tempo de atividade ou ao tempo de registro. Este estudo 
é relevante visto que, o agronegócio é o que move o Brasil, assim em momentos de 
crise, o empresário rural poderá recorrer à justiça assim como o empresário não rural. 
Nesta vertente, assume-se como opção metodológica a adoção do raciocínio hipotéti-
co-dedutivo, bem como a adoção do procedimento de análise de conteúdo em pesquisa 
bibliográfica. Desta forma, é esperado chamar atenção dos operadores do direito para 
a importância do debate sobre a análise do instituto da recuperação judicial para o 
produtor rural.

O TRATAMENTO JURÍDICO DO E-COMMERCE NO BRASIL
MATEUS TAVARES CASTANHEIRA
DANIELA RAMOS MARINHO

 O presente trabalho aborda a relação do E-commerce 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 so-
ciedade. A pesquisa supracitada foi feita de maneira exploratória, buscando dados nos 
órgãos responsáveis pelas estatísticas econômicas e sociais no Brasil, com fundamenta-
ções na Constituição Federal de 1988 e na legislação nacional. Com esses fundamentos 
e dados, o trabalho se iniciou mostrando o conceito, a evolução, recepção e a sua histó-
ria. Em ato subsequente, foi trazida a imagem do atuante nesse comércio, e se o mesmo 
pode ser considerado empresário juntamente com os problemas do comércio eletrôni-
co no mercado brasileiro, e buscando possíveis soluções ao mesmo. Consequentemente, 
foi demonstrado como este comércio precisa de ajustes, os quais apregoam as garantias 
para o desenvolvimento nacional e erradicam as fraudes.
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A MEDIDA PROVISÓRIA 808/2017 E A PERDA DA EFICÁCIA POR 
DECURSO DO PRAZO
AMANDA DOS SANTOS ALONSO
RICARDO PINHA ALONSO

 No presente trabalho tratar-se-á das formas de aprovação dos Projetos de Lei, 
com enfoque no método de aprovação da Medida Provisória e será desenvolvida uma 
visão geral das alterações trazidas na CLT pela Reforma Trabalhista – lei nº 13.467/17, 
tratando ainda da Medida Provisória 808/2017. Trabalhar-se-á o histórico da Medida 
Provisória no Brasil, trazendo como se deu sua aprovação, sua motivação e suas caracte-
rísticas e funcionalidades, de acordo com o artigo 62 da Constituição Federal. Além disso, 
serão trazidas as mudanças buscadas pela Medida Provisória 808/2017 e os motivos de-
terminantes da sua edição, além dos aspectos que envolveram a rejeição tácita e a perda 
da eficácia por decurso do prazo. Ainda, haverá amostra dos pontos positivos e negativos 
da Medida, apresentando cada ponto individualmente e também o que deverá ser feito 
para regulamentar os efeitos jurídicos produzidos por ela após a perda da eficácia.

ESTÁGIO: UMA REFLEXÃO SOBRE O ATO EDUCATIVO 
ESCOLAR E A FRAUDE TRABALHISTA PARA A CAPTAÇÃO 
DE MÃO DE OBRA BARATA
INGRID BARBOSA DEMORI
OTÁVIO AUGUSTO CUSTÓDIO DE LIMA

 Nos dias atuais, o estágio vem sendo utilizado como forma de captação frau-
dulenta de mão de obra barata (ainda que qualificada), permitindo que os estagiários 
sejam inseridos na atividade produtiva da empresa, sem que estas atividades propi-
ciem uma adequada complementação do curso e da realidade na qual os estagiários 
irão atuar futuramente. Com isso, as empresas vêm oferecendo oportunidades de es-
tágio profissional, em diversas áreas, utilizando-se de uma mão de obra praticamente 
sem qualquer custo adicional, uma vez que os estagiários não estão, em tese, protegidos 
pelo Direito do Trabalho. A pesquisa se propõe a uma crítica a este contexto de contra-
tações mascaradas de estágio, que na verdade se concretizam em verdadeiros vínculos 
empregatícios, sendo, portanto, uma fraude às leis trabalhistas com intuito de obtenção 
de vantagem indevida sobre estudantes que trabalham como verdadeiros empregados. 
A pesquisa foi estruturada através da metodologia do materialismo histórico dialético.
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RESPONSABILIDADE CIVIL SOBRE O ACIDENTE DE TRABALHO
CAROLINE LEANDRO BARBOSA
ÁLVARO TELLES JÚNIOR

 O objeto de pesquisa é a responsabilização civil do empregador no acidente de 
trabalho e se propõe a investigar se esta responsabilização será ampla, aplicando-se a 
teoria da responsabilidade objetiva ou, independentemente da ocorrência do acidente 
de trabalho deve ser aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva, verificando se o 
agente causador do acidente agiu com dolo ou culpa para ocorrência do mesmo. A im-
portância para pesquisar sobre esse tema responsabilidade pelo acidente de trabalho 
seria para preservar á saúde do empregado e também para adotar condições de traba-
lho mais seguras e confortáveis, para que seu empregado desenvolva atividades com 
segurança e com isso terá diminuição dos acidentes e inúmeras indenizações. O método 
de abordagem, responsável pelo raciocínio utilizado no desenvolvimento da pesquisa 
será o método dialético. A partir deste método o objeto de pesquisa é proposto para se 
superar mediante a proposição de uma antítese, originando um resultado distinto.
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A REFORMA DA GRADE CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO NO BRASIL
BEATRIZ SILVA MARQUES
LEVY PEREIRA DE OLIVEIRA
VIVIANNE RIGOLDI

 O tema deste trabalho é a reforma da grade curricular do ensino médio no 
Brasil. Sabe-se que a educação ao longo dos anos sofre variações, que acarretam na 
formação pontos negativos e “positivos”. O assunto que trataremos a partir dessa ótica, 
tem como finalidade uma ideia de reestruturação para o mundo acadêmico, o Brasil tem 
meios privados e públicos, que podem através dos institutos organizarem uma grade 
curricular que venha favorecer de modo geral todos aqueles que ingressam na forma-
ção educacional. O método do presente feito é o hipotético-dedutivo, baseando-se em 
estudos feitos pela ANFOBE, SAEB e a PNAD. O objetivo será alcançar diferentes faixas 
etárias, minorias e localidades. Conclui-se que, de fato, a educação deve servir não me-
ramente para atender um ápice profissional, mas também, uma carreira para a vida. No 
entanto, quando se diz: sou médico, isto não quer dizer que essa pessoa já esgotou a sua 
carreira para a vida. A educação está acima do interesse particular.

EMPREENDEDORISMO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
LARISSA CHADI E SILVA
RENATA PINHEIRO
SILVANA FESTA

 A mudança de metodologias na educação é uma necessidade. Diante disso, 
desenvolve-se dentro dos cursos oferecidos pela Etec Antonio Devisate a cultura em-
preendedora. Tendo o empreendedorismo o ato de inovar, de realizar mudanças e de 
transformar. Apresenta-se ferramentas que possibilitem a realização de atividades para 
o desenvolvimento de projetos. Docentes diferem em suas metodologias e aos discentes 
compete o aprendizado por meio de projetos que beneficiem a comunidade de Marília e 
Região. A implementação desta cultura empreendedora no âmbito da educação propor-
ciona uma maior integração entre os cursos, possibilitando a interdiscipliridade entre os 
componentes e a transdisciplinaridade entre os cursos. Obtendo uma melhor compreen-
são no contexto da aplicação do aprendizado teórico e seu emprego na prática. Como re-

EDUCAÇÃO
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sultado tem-se maior participação do aluno, maiores índices de empregabilidade destes 
alunos atuantes e egressos e um profissional mais qualificado ao mercado de trabalho.

FORTALEZAS E FRAGILIDADES NA PROPOSTA DE TRABALHO 
COM ESTUDANTES DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL: 
ATENDIMENTO ÀS VITIMAS DE VIOLÊNCIA NA DELEGACIA DE 
DEFESA DA MULHER (DDM) NA CIDADE DE MARÍLIA
GABRIELA TEIXEIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA
BRUNA SCAQUETT
WALDER VITTORIA FERREIRA

 INTRODUÇÃO: Na Delegacia de Polícia da Defesa da Mulher (DDM), na cidade 
de Marília, foi criado o Núcleo de Apoio Multidisciplinar (NAM) que visa aperfeiçoar o 
atendimento humanizado e articulado com a equipe e vítimas de violências, tais como, 
crianças, adolescentes, adultas e idosas. Desde 2014 tem-se o apoio da docente enfer-
meira/psicóloga da FAMEMA e assistente social da prefeitura de Marília, que apoiam 
as discussões de casos das estudantes do Programa de Residência Multiprofissional 
em Urgência e Emergência e Materno-Infantil. OBJETIVOS: Propiciar aprendizado aos 
estudantes segundo a metodologia problematizadora. METODOLOGIA: Elaboração de 
propostas de trabalho com facilitadoras e estudantes. RESULTADOS: Avaliação das for-
talezas e fragilidades apresentadas pelos estudantes do Programa de Residência Multi-
profissional. CONCLUSÃO: Proporcionou maior aprendizado sobre a temática vivencia-
da e melhor empenho dos estudantes nos atendimentos às vítimas.

EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS, METODOLOGIAS ATIVAS 
E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: SOLUÇÕES PARA DEMOCRACIA
VICTOR JOSÉ AMOROSO DE LIMA
RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES

 O objetivo do presente é examinar o processo de educação para formação de ci-
dadãos independente e crítica. Para tanto é preciso indagar: “para o que se deve educar, 
como se está educando, qual a melhor metodologia, por fim como utilizar a Educação 
a Distância como potencializadora da aprendizagem, de maneira efetiva e transforma-
dora?” A pesquisa se dará por meio do método hipotético dedutivo, revisando biblio-
grafia e realizando estudo de campo. O problema reside em responder: “como educar 
para obter um cidadão liberto e participativo no meio social?”. Hipóteses plausíveis são 
as metodologias ativas, potencializadas pela EaD. A justificativa do trabalho se dá pela 
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importância da educação como instrumento de integração do indivíduo na sociedade e 
como pode ser também instrumento de exclusão. O trabalho avança pela linha da cons-
trução do saber jurídico. Buscar-se-á concluir que, por meio das metodologias ativas e 
EaD, pode-se propagar, eficazmente, as ideais de cidadania.

COMO OS GAMES PODEM SER USADOS NA EDUCAÇÃO
CAIO MIOTO AIRES
GUILHERME DA SILVA PEREIRA
RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES

 O objetivo do trabalho é mostrar a importância dos games na educação e como 
eles podem ajudar a produção do conhecimento na sociedade. Com a evolução propor-
cionada pela tecnologia, grande parte dos games são usados, apenas, como forma de en-
tretenimento. Diante disso, considera-se que os games, por serem atrativos podem ser 
utilizados como ferramenta de ensino-aprendizagem, pois observa-se que há, ainda, ne-
cessidade de que as novas tecnologias de informação alcancem a sala de aula, de modo 
a favorecer a aprendizagem dos alunos. Mesmo diante de todo o avanço tecnológico, os 
games são pouco explorados na educação, assim compreende-se que os games podem 
ser bem aceitos pelos jovens, proporcionando uma forma de aprendizagem dinâmica, 
moderna e eficiente. Tal procedimento de pesquisa será realizado utilizando-se os pro-
cedimentos bibliográficos e documentais, por meio do método hipotético-dedutivo.

A INFLUÊNCIA DA COMUNICAÇÃO VERBAL E NÃO VERBAL NA 
RELAÇÃO ALUNO-PROFESSOR
VICTOR JOSÉ AMOROSO DE LIMA
RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES

 O objetivo da pesquisa é favorecer o entendimento sobre como as comunica-
ções verbais e não verbais facilitam ou dificultam a relação professor-aluno. Por meio 
do método hipotético-dedutivo, estudos de caso e pesquisa bibliográfica, se buscará 
tratar e responder a pergunta-problema: “A dificuldade que alguns alunos demonstram 
na interação com seus professores ou, ainda, em intervir na aula com questões e, do 
outro lado, do professor em entender a situação dos alunos, resultam das barreiras de 
comunicação, mais especificamente em relação à vestimenta e vocabulário? ”. As hipó-
teses propostas são que tanto o vocabulário quanto as roupas influenciam na interação 
professor-aluno. Assim, o trabalho se justifica pela importância em buscar desenvolver 
a habilidade empática do professor quando da identificação de dúvidas de seus alunos, 
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além de escolher corretamente a linha pedagógica que possa ser mais facilmente com-
preendida pelo seu aluno, para explicação de conceitos.

INOVAÇÃO NO ENSINO-APRENDIZAGEM DO DIREITO
GABRIELA CHAIA PEREIRA DE CARVALHO E SILVA
RAQUEL CRISTINA FERRARONI SANCHES

 A presente pesquisa, elaborada por meio da iniciação científica, tem como pro-
pósito a busca por métodos inovadores e eficientes para o processo de ensino-aprendi-
zagem no ensino superior, principalmente no curso de Direito. O Direito é uma ciência 
que se relaciona com as demais áreas de conhecimento, tornando-se, assim, necessário 
que haja uma concomitância de seu ensino com as necessidades da sociedade. A forma 
como o curso ainda é ministrado, fruto de um longo processo histórico praticamen-
te sem alterações inovadoras, está ultrapassada, tornando imprescindível a pesquisa 
por métodos mais eficazes para o ensino do Direito, buscando uma formação mais ade-
quada para os dias atuais. A reformulação dos Projetos Pedagógicos e capacitação dos 
docentes, são ações imprescindíveis para a melhora na qualidade do ensino e, poste-
riormente, para o exercício da profissão dos bacharéis em Direto. Na presente pesquisa 
utilizou-se da pesquisa qualitativa, por meio de análise documental.

A UTILIZAÇÃO DOS MAPAS CONCEITUAIS NA FORMAÇÃO MÉDICA
ARTHUR NUNES MOLINOS
VITOR NUNES MOLINOS
CÁSSIA REGINA RODRIGUES NUNES

 No esteio das alterações educacionais na área da saúde, visando à concretiza-
ção do SUS, encontra-se a adoção de métodos de aprendizagem ativos, como ABP, com 
as premissas: o ensino centrado no estudante, integração básico clínica e aprendizagem 
a partir da prática. Um dos referenciais teóricos desse modelo de aprendizagem é a 
teoria da aprendizagem significativa de Ausubel que sustenta a existência de redes cog-
nitivas hierarquizadas e singulares. O aprendizado de novo conhecimento ocorre pela 
ancoragem desse à rede de conhecimento preexistente. Em 1972 Novak desenvolveu os 
mapas conceituais como uma ferramenta que hoje é utilizada em diversas instituições 
para favorecer a integração do conhecimento de diversas disciplinas, permitindo a vi-
sualização das conexões entre os conceitos, propiciar ao estudante melhor abordagem 
de problemas cotidianos e gerar uma produção criativa. Realizou-se um estudo caso em 
uma instituição de ensino médico para evidenciar o uso dos mapas conceituais.
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O CONCEITO DE NECESSIDADES DE SAÚDE: DIVERSIDADE 
DE VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS ENTRE ESTUDANTES DE 
ENFERMAGEM E MEDICINA
ANA CAROLINA NONATO
KAREN TIE KOBASHIKAWA
JULIANA RIBEIRO DA SILVA VERNASQUE
DANIELLE ABDEL MASSIH PIO

 Baseando-se na articulação formação em saúde e pressupostos curriculares, 
objetivou-se compreender a experiência de estudantes de medicina e enfermagem a 
partir do conceito de necessidades de saúde e da operacionalização do currículo in-
tegrado na Faculdade de Medicina de Marília, sob o referencial metodológico da Teo-
ria Fundamentada nos Dados com aprovação CEP nº 2.272.195 e no PIBIC/CNPq 
129621/2017-0. Realizaram-se 33 entrevistas semidirigidas com estudantes de todas 
as séries dos cursos da instituição até saturação teórica, apreendendo-se a categoria 
“Percebendo que há discrepância de aprendizagem e vivências dos conceitos de ne-
cessidades de saúde entre os estudantes” pertencentes a diferentes grupos, séries e 
unidades educacionais, com resultados similares na literatura sob perspectiva docente. 
Sinaliza-se a necessidade de avaliar de forma ampliada a operacionalização do currícu-
lo para homogeneidade do que se pretende enquanto intencionalidade da formação.

AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO 
FERRAMENTAS DE APOIO PARA O PROCESSO DE 
ENSINO-APRENDIZADO NO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA 
ETEC MONSENHOR ANTÔNIO MAGLIANO
PRISCILA PEREIRA MARTINS RIBEIRO
MARIANA MAGNI BUNEO HONJOYA
MARIZA SANT ANNA MARINHO
CARLOS EDUARDO DA TRINDADE RIBEIRO

 Com a convergência das mídias impressas para a atual mídia digital, as mesmas 
tornaram-se uma importante ferramenta para sociedade moderna, onde a comunicação 
digital vem revolucionando a transmissão da informação, desta forma o simples leitor 
de um jornal impresso que antigamente tinha seu papel de forma passiva agora no meio 
digital passa a assumir um lugar mais interativo, opinando em matérias e colunas. Dian-
te da educação o processo não é diferente, pois existem diversos trabalhos apontando 
o uso das TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) nas salas de aulas. Partindo 
deste recorte o presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo sobre as redes 
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sociais aplicadas no ensino técnico de enfermagem na Etec Monsenhor Antônio Maglia-
no da cidade de Garça, e desta forma podendo-se afirma que tais tecnologias podem se 
tornar ferramentas de apoio para o processo de ensino-aprendizado.

INCLUSÃO EDUCACIONAL DE ALUNOS COM TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA: DIFICULDADES E O PROCESSO DE MELHORIA
MARIANA MAGNI BUNEO HONJOYA
PRISCILA PEREIRA MARTINS RIBEIRO
MARIZA SANT ANNA MARINHO
CARLOS EDUARDO DA TRINDADE RIBEIRO

 TEA compreende um grupo de indivíduos que apresenta precocemente anor-
malidades qualitativas abrangentes e com diferentes graus de comprometimento nas 
seguintes áreas do desenvolvimento: habilidades de interação social recíproca, habili-
dades na comunicação social e presença de estereotipias de comportamento, interesses 
e atividades. Devido a estas características o processo ensino aprendizagem deve ser 
planejado com antecedência para que este processo ocorra da melhor maneira possí-
vel. Este trabalho visa através de uma revisão bibliográfica discutir as dificuldades para 
a inclusão do autista na escola regular bem como este processo pode ser melhorado. 
Ao analisarmos os estudos podemos observar um aumento considerável em relação ao 
número de alunos autista em escolas regulares, uma vez que a extinção de escolas es-
peciais e as legislações criadas para a educação especial façam com que esta população 
tenha direito a professor auxiliar em sala de aula e a adequação curricular. 
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INDUSTRIA 4.0
VITOR RODRIGUES COSTA
SUZANA RODRIGUES COSTA
CELIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

 A indústria 4.0 vem como a quarta revolução industrial, criada em 2010 pelo 
governo alemão, com a ideia de um projeto de estratégia de alta tecnologia que visava 
promover a informatização da fábrica permitindo uma facilidade de comunicação en-
tre o homem e máquina e manufatura. Para a implementação e ter fundamentos para 
que coloque em pratica na indústria se tem alguns pilares que são essenciais, eles são 
big data e análise de dados, internet das coisas, segurança digital, robótica, simulação, 
integração dos sistemas, manufatura aditiva, realidade aumentada e computação em 
nuvem. Considerando que a indústria 4.0 já é uma realidade, o autor pretende desen-
volver uma pesquisa em livros e artigos, com intuito de verificar como a empresa pode 
usufruir da alta tecnologia para o desenvolvimento de seu negócio.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - UMA APLICAÇÃO MODERNA 
MEDIANTE O INCENTIVO A INOVAÇÃO
MATEUS HERRERO SILVA
EDSON DETREGIACHI FILHO

 O Governo Federal lançou no início de 2018 um novo Programa de incentivo 
a inovação para as indústrias automobilísticas, denominado Rota 2030. Este programa 
substitui o anterior, Inovar Auto. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma pesquisa 
bibliográfica e documental para explicitar os pontos relevantes dessa nova legislação, 
suas particularidades e diferenças com a legislação anterior. Considerando a complexi-
dade dos processos na indústria automobilística, a automação é essencial, e os progra-
mas de apoio a inovação podem permitir um diferencial competitivo para as indústrias 
nacionais. Dessa forma esse trabalho aborda também as características produtivas da 
área. Este trabalho é muito relevante pois pode orientar uma maior produtividade para 
as indústrias automobilísticas, gerando emprego e contribuindo para a inclusão social.

ENGENHARIA
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APLICAÇÃO DO CONCEITO DE LOGÍSTICA REVERSA 
NAS EMPRESAS
FERNANDA SCARABELI
RODRIGO FABIANO RAVAZI

 Em 2014, foi implementada a lei, criada no dia 2 de agosto de 2010, chamada 
Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei esta que tem como principal conceito a insti-
tuição da responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos: dos fabricantes, 
importadores, distribuidores, comerciantes, cidadãos e titulares de serviços de manejo 
dos resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa dos resíduos e embalagens pós-con-
sumo. Visto que se trata de um conceito relativamente recente e de extrema importân-
cia, este projeto tem como objetivo apresentar um estudo de caracterização e aplicação 
dessa ferramenta de desenvolvimento econômico, no intuito de dar mais visibilidade e 
atenção para que, futuramente, se sigam os princípios de produzir sem destruir e nem, 
ao menos, prejudicar o ecossistema. A metodologia que será empregada é a de revisão 
bibliográfica e de estudos de casos.

LIDERAR A SI MESMO
ANNA CAROLINE LOUZADA
CÉLIA SANTANA

 Um gestor deve além de liderar a sua equipe, deve liderar a si próprio. Para 
aprender a liderar a si mesmo é preciso empenho, esforço e paciência. Alguns prin-
cípios devem ser observados quando o objetivo é liderar a si próprio, e servem de 
parâmetro para obter o sucesso em tudo que empreender. Como exemplo identificar 
as próprias fraquezas e suas aptidões ajudando a estabelecer um programa de de-
senvolvimento adequado à sua realidade. Os pontos fortes devem ser aprimorados e 
aproveitados da melhor maneira, na mesma proporção em que os pontos fracos de-
vem ser desenvolvidos. O conhecer e desenvolver modelos de interesse próprio, como 
autoconsciência, automotivação e comunicação assertiva. Estabelecer então metas 
individuais, saber onde se quer chegar, descobrir quais serão os obstáculos a serem 
vencidos. O objetivo do trabalho é estudar com o gestor pode desenvolver a liderança 
de si próprio. A pesquisa será desenvolvida em livros e artigos que dê embasamento a 
discussão do tema.
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INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E PROFISSIONAL
JULIANA PONTOLIO DOS SANTOS
LETÍCIA FONSECA DE CAMARGO CUNHA
CÉLIA DE OLIVEIRA SANTANA

 A inteligência emocional é um tema de crescente interesse, principalmente 
nos estudos de psicologia e no mundo dos negócios. O interesse ainda é maior quan-
do se considera a dinâmica do mundo contemporâneo e a necessidade de adaptação 
e desempenho pessoal e profissional. A inteligência emocional é a capacidade de se 
auto conhecer e lidar bem consigo mesmo e de conhecer e lidar bem com os outros, é 
o bem-estar do indivíduo através do controle emocional que é capaz de caracterizá-lo 
suficiente ou insuficiente para exercer determinadas funções. Com a Inteligência Emo-
cional é possível se desenvolver a capacidade de compreender as emoções de maneira 
inter e intrapessoal, compreendendo as emoções que regem tanto as atitudes pessoais 
quanto as atitudes dos outros, é controlar impulsos, motivar a si mesmo, fornecer fer-
ramentas de motivação para que o indivíduo possa racionalizar e compreender as si-
tuações vivenciadas.

INDÚSTRIA 4.0
JOELSON ALVES DA COSTA JÚNIOR
MURILO TOLENTINO PIRES
CELIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

 Frente a um cenário industrial globalizado, a indústria 4.0 traz diversas ino-
vações e conceitos diferentes de todas as outras revoluções que já ocorreram. Com a 
necessidade de um aumento de produtividade com poucas perdas, um fluxo de infor-
mações cada vez mais rápido e confiável e cada vez mais dispositivos interligados a rede 
com trocas de informações cada vez mais rápida, este conceito ganha força. Nuvem, in-
ternet das coisas e inteligência artificial serão abordados como forma de contextualizar 
a respeito dessa nova maneira de interação de maquinas e pessoas dentro da indústria 
moderna, além de trazer um posicionamento a respeito do Brasil dentro deste novo 
cenário que se estende pelas principais economias mundiais. Portanto o presente tra-
balho trará os principais conceitos em uma abordagem simples e objetiva a respeito, e 
os impactos gerados como aumento de produtividade, armazenamento e compartilha-
mento de informações proporcionado. Será uma pesquisa bibliográfica.
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CUIDADOS PARA FORNECER PRODUTOS PARA PESSOAS 
INTOLERANTES AO GLÚTEN
JULIA MATTOS
MILENA LORENSON DA SILVA
LUANA MOREIRA REIS
CELIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

 O artigo é sobre um estudo para o desenvolvimento de produtos para pessoas 
intolerantes ao glúten e os cuidados a serem tomados para fabricação de um alimento 
seguro. O APPCC (Análise de perigos e pontos críticos de controle) detecta microorga-
nismos patogénicos e os sistema de gestão de qualidade, estes proporcionam aumento 
de satisfação e atendem os requisitos esperados. Esses produtos possuem maior uti-
lidades para os celíacos, pois os intolerantes apresentam dificuldades na alimentação 
fora de casa. Assim, surge uma oportunidade para industrializar produtos utilizando 
a farinha de arroz ao invés de farinha de trigo trazendo um sabor suave e saudável, 
suprimindo o glúten. A pesquisa tem o objetivo de mostrar ser fundamental o trabalho 
do engenheiro de produção nas cozinhas industriais, minimizando os perigos e aumen-
tando a segurança dos consumidores. O método de pesquisa é o dedutivo, as técnicas de 
coleta de dados são bibliográfica, documental e via Internet.

SISTEMAS FLEXÍVEIS DE MANUFATURA
LUCAS GUEDES FERNANDES
LEONARDO DE AMORIM SILVA
RODRIGO RAVAZI

 A manufatura flexível (FMS) é um sistema altamente versátil que atua de acor-
do com as necessidades do mercado podendo ser altamente variada para atender as 
exigências do produto final. A importância, da manufatura flexível no mercado é pro-
duzir pequenos ou grandes lotes de acordo com a necessidade do mercado, para assim 
saciar as necessidades dos produtos finais solicitado. Várias empresas aplicam o siste-
ma de manufatura flexível, indústrias metalúrgicas, têxteis, automobilística, e diversas 
empresas que possuem base de automação, elas adotam os sistemas flexíveis de manu-
fatura para atender diretamente as necessidades do mercado, evitando desperdícios e 
gastos além do necessário.
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SABONETE NATURAL X SABONETE INDUSTRIAL
MARIANE RODRIGUES PIMENTEL
NICOLLI DE BARROS MONTEIRO
GIULIANNA MAREGA MARQUES

 O artigo desenvolvido possui como tema principal a abordagem dos sabonetes 
produzidos com insumos naturais e industriais. Através de pesquisas bibliográficas li-
gadas ao consumo dos tipos de sabonetes e peles, aos compostos utilizados em sua fa-
bricação e, aos prós e contras da matéria prima e do produto final, o objetivo é orientar 
que observar e se informar sobre a composição de produtos utilizados com frequência, 
como o sabonete, é um hábito que pode fazer a diferença. Este tipo de produto cosmé-
tico está presente no cotidiano das pessoas e pode trazer em sua composição, insumos 
químicos que não agradem aos tipos de pele.

REAPROVEITAMENTO DA CASCA DO COCO VERDE
JOSIEL DA COSTA SILVA
KENYA CAROLINA SALES
JULIENE MARTINS OLIVEROS
EDSON DETREGIACHI FILHO

 O presente artigo tem como objetivo estudar as formas de reaproveitamento 
do resíduo gerado pela casca do coco verde, assim como obter fontes alternativas de 
renda a partir de um descarte ambientalmente correto. A casca do coco verde possui 
um tempo de decomposição longo, e devido ao seu grande volume que não pode ser 
reduzido (por causa da dureza), ocupa grande parte em lixões e aterros sanitários, di-
minuindo assim a vida útil dos mesmos, o acúmulo destes resíduos gera ainda o gás me-
tano, um dos gases mais prejudiciais do efeito estufa. Assim, mediante Revisão Biblio-
gráfica busca-se atribuir um destino adequado a esses resíduos, de forma à preservar o 
meio ambiente e consequentemente gerar empregos e inclusão social. O destino destes 
resíduos foi verificado em ampla aplicabilidade, desde a compostagem e substratos 
agrícolas até a cogeração de energia elétrica, afim de garantir não apenas a destinação 
correta, mas também reduzir os impactos gerados.
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A ASCENSÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS ORGANIZAÇÕES
LINCOLN SQUINELATO ROSA
VITOR JUNIOR FARIAS SOUSA
CELIA DE OLIVEIRA DE SANANA

 A inteligência Artificial (IA) é um ramo da ciência da computação que tem 
como foco elaborar dispositivos que simulem a capacidade de raciocínio humano. E que 
tem por objetivo construir máquinas inteligentes que desenvolvam tarefas complexas 
que traga inovação à vida humana. A IA está conectada em vários setores como a infor-
mática, a robótica, gestão de pessoas dentre outras. A IA compete a diversas áreas de 
conhecimentos como a Machine Learning, Deep Learning e Processamentos de Lingua-
gem Natural. Essas três áreas visam envolver as máquinas com aprendizado de progra-
mação, algoritmos e processamentos de dados para imitar a complexa rede neural hu-
mana. Partindo de tais premissa, o objetivo do trabalho é estudar sobre a contribuição 
da inteligência artificial para as organizações. A pesquisa será bibliográfica em livros e 
artigos sobre o tema.

AVALIAÇÃO DE DESPERDÍCIOS NO PROCESSO PRODUTIVO DE UMA 
USINA SUCROALCOOLEIRA
JOÃO VITOR DA SILVA
RODRIGO FABIANO RAVAZI

 As usinas sucroalcooleiras de um modo geral enfrentam um grande problema 
durante anos que são os desperdícios ao longo do processo produtivo. Entre esses des-
perdícios, um dos que mais representam perdas na produção, está localizado nos Multi-
jatos da fábrica de açúcar. A Engenharia de Produção através de seus diversos conceitos, 
metodologias e ferramentas pode auxiliar na avaliação de oportunidades e propostas 
de solução. Este trabalho tem como objetivo utilizar tais recursos com a finalidade de 
propor melhorias ou solução para tais problemas. A metodologia que será empregada é 
revisão bibliográfica e a realização de um estudo de caso.

VIABILIDADE DA PRODUÇÃO E USO DO POLIETILENO VERDE
RENAN EL HAGE FERRARI
JOSÉ MICHEL MONASSA

 Considerando que o polímero é um dos maiores assuntos na questão ambien-
tal, por conta de sua formação e sua decomposição na natureza, objetiva-se analisar o 
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ciclo de vida do polímero produzido a partir do etanol da cana-de-açúcar de origem 
100% renovável, chamado de polietileno verde, uma vez que o polietileno é geralmente 
obtido da nafta, um dos derivados do petróleo.  Para tanto, procede-se às metodologias 
de pesquisa qualitativa, e o estudo de caso múltiplo. Desse modo, observa-se que ao 
mesmo tempo que benefícios são garantidos com o polietileno verde tais como: reti-
rada de dióxido de carbono absorvidos e consolidados na atmosfera; características 
fisio-químicas semelhantes ao de um polietileno usual e sendo integralmente reciclável, 
também são encontrados pontos negativos como: obtenção do vinhoto e contaminação 
do solo durante as fases de plantio da cana-de-açúcar. Pretende-se com essa pesquisa, 
demonstrar a viabilidade deste produto e dos processos envolvidos.

ANÁLISE DA METODOLOGIA TROCA RÁPIDA DE FERRAMENTAL
ADAM YOSHIHITO TAVARES FUNO
JONATHAS RAFAEL ARRUDA PIMENTEL
SERGIO STOPATO ARRUDA

 O presente artigo pretende explanar a metodologia utilizada por empresas 
para reduzir o processo de setup de equipamentos, chamada troca rápida de ferramen-
tal e seus benefícios, bem como expor o surgimento da ideia que culminou na criação 
da metodologia, o contexto atual que ela se encontra, além de avanços nos métodos de 
aplicação da mesma. Visa também, trazer análise de alguns casos de sucesso quando 
foram empregados os conceitos da metodologia, evidenciando os seus ganhos e impac-
tos no cotidiano. Para tal apresenta-se uma problemática referente a troca ferramental 
de um processo de setup no molde de injeção plástica, onde são abordadas algumas 
ferramentas aplicadas nessa operação, analisando a situação atual do setup, verificando 
as ações tomadas para obter um ganho no setup, e após definidas, executando as ações 
em etapas para se alcançar o objetivo. Por fim, propõe uma reflexão sobre benefícios da 
ferramenta, evidenciando os pontos positivos e as consequências para as empresas.

SAÚDE CORPORATIVA
JESSICA GARCIA DO NASCIMENTO
CELIA SANTANA

 Atualmente o ser humano sofre pressões para a busca de cada vez mais conhe-
cimento, de estar atualizado, de ser produtivo, por manter uma empregabilidade, saber 
enfrentar uma competição extremamente acirrada, dentre outras. Tais situações podem 
levar os seres humanos a um estresse que pode lhe causar sérias doenças. O ambiente 
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de trabalho físico ou comportamental, o primeiro relacionado a ergonomia, luminosi-
dade, ruído, esforço físico e o segundo ao clima organizacional, a relação com seu gestor 
e equipe de trabalho, o como o trabalhador é valorizado na organização, as cobranças 
exageradas, fazendo com que ele leve inclusive trabalho para casa além do seu horário 
de expediente. Tudo isso tem a ver com saúde ocupacional que é responsabilidade da 
organização promover ao seu empregado saúde nos locais de trabalho. Partindo de tais 
premissas surgiu a inquietação para estudar a saúde organizacional averiguando o que 
a organização pode desenvolver para manter a saúde de seus colaboradores.

VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE SENSORES INDUSTRIAIS NO 
PROCESSO DE USINAGEM
LETÍCIA FONSECA DE CAMARGO CUNHA
EDSON DETREGIACHI FILHO

 No processo de usinagem é imprescindível a inspeção dos parâmetros dimensio-
nais da peça em execução, no entanto, boa parte do tempo nesse processo de fabricação 
é gasta nesse procedimento, principalmente nos tornos convencionais que necessitam 
das paradas de medição dos operários para acompanhamento e verificação da peça, oca-
sionando perda de produtividade. Assim, por meio de revisão bibliográfica, detectou-se 
a viabilidade de utilização de sensores ópticos de presença e sensores de deslocamento 
como sistema de medição sem contato, que auxiliam o operário no desenvolvimento da 
peça. O objetivo desse trabalho é propor um sistema de medição sem parada de máquina 
para aumentar a produtividade do processo. Esse sistema irá monitorar as tolerâncias 
e dimensões via IHM acoplados no torno convencional, facilitando no manuseio e posi-
cionamento das ferramentas utilizadas para elaborar as peças. Sendo um dispositivo de 
baixo custo é muito relevante para os pequenos empreendedores da área.

COMPARAÇÃO ENTRE DIÓXIDO DE CARBONO E NITROGÊNIO PARA 
INERTIZAÇÃO DE VASOS DE ESTOCAGEM DE AMÔNIA
JOÃO ANTONIO DE SOUZA PAES
LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA SIMÕES

 Vasos sob pressão de aço carbono utilizados para estocagem de amônia de-
senvolvem uma forma lenta e progressiva de corrosão denominada “corrosão sob ten-
são”. Para eliminar este fenômeno, os vasos utilizados para estocagem de amônia anidra 
devem ser purgados com gás inerte, de forma a assegurar um valor inferior a 3% de 
oxigênio em seu interior. O objetivo deste trabalho é comparar a viabilidade do dióxido 
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de carbono e do nitrogênio para inertização de vasos sob pressão utilizados na estoca-
gem de amônia. A metodologia utilizada neste trabalho foi a revisão bibliográfica acerca 
do tema proposto. O nitrogênio possui diversas vantagens sobre o dióxido de carbono: 
forma de obtenção mais simples e barata, maior abundância na atmosfera, ausência de 
risco ao meio ambiente e capacidade de reduzir os níveis de oxigênio à 1% nos vasos. 
Portanto, sob os pontos de vista econômico, sustentável e eficácia, a melhor opção para 
inertização dos vasos, dentre os dois tipos de gases, é o gás nitrogênio.

ASPECTOS GERAIS E APLICAÇÕES DE BARREIRAS EM EMBALAGENS 
PLÁSTICAS FLEXÍVEIS
OTHON GARCIA DE OLIVEIRA
RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
RENATO OLIVEIRA GOMES
FABIO PIOLA NAVARRO

 As barreiras em filmes plásticos são elementos indispensáveis na composição 
das embalagens flexíveis alimentícias. Neste estudo, será apresentado um breve histó-
rico sobre as embalagens, sua evolução em decorrência das necessidades de segurança 
e exigências por parte do mercado consumidor e suas principais funções - proteção 
e transporte. O objetivo deste estudo é dissertar o assunto de forma sucinta, a fim de 
aumentar o nível de informação sobre a utilização de barreiras contra agentes internos 
e externos em embalagens plásticas, visto que estas características podem afetar a qua-
lidade dos alimentos acondicionados. É relatada também a importância das barreiras 
para a segurança alimentar e aplicações mercadológicas. A metodologia utilizada foi a 
revisão de literatura, com buscas em bases de dados eletrônicas e livros. Espera-se com 
este trabalho nortear o mercado consumidor de embalagens a escolher a composição 
mais adequada do filme plástico para o produto que se deseja armazenar.

ACIDENTES DE TRABALHO COM PERFUROCORTANTE EM 
INSTITUIÇÕES DE SAÚDE
NATHÁLIA REGINA FERRARI FERREIRA
JOSÉ ANTÔNIO POLETTO FILHO

 Os profissionais dos serviços de saúde estão expostos a uma série de riscos, 
dentre eles alguns merecem destaques: o risco biológico, que tem o potencial de provo-
car inúmeras doenças, como as hepatites B, C e o HIV; e o risco com perfurocortantes, 
que consiste em perfuração da pele com instrumentos cortantes sem prévia esterili-
zação. Este trabalho teve como objetivo identificar os fatores de riscos em acidentes 
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com materiais perfurocortantes em uma instituição de saúde na cidade de Marília, no 
interior de São Paulo e analisar as possíveis causas. Dentre as causas identificadas, a 
implantação das seringas com dispositivos de segurança é a mais importante, associada 
a conscientização dos colaboradores com Diálogos Diários de Segurança e educação 
continuada, informando-lhes os riscos a que estão expostos e as medidas de prevenção 
de acidentes de trabalho com perfurocortantes. 

IMPORTÂNCIA DO REAPROVEITAMENTO DO ÓLEO DE COZINHA E 
DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL.
PAULO AMARO MOREIRA MOREIRA JUNIOR
BENEDITO GOFREDO

 Um dos principais causadores de impactos ambientais, é o descarte incorreto 
de resíduos, sejam eles industriais ou residenciais, presente nesta atividade, encontra-se 
o descarte do Óleo Vegetal, escolhido como tema principal deste Artigo, por se tratar de 
um dos tipos de poluição mais prejudicial a natureza. Atualmente o Óleo Vegetal é muito 
utilizado pela sociedade, onde seu consumo per capta anual gira em torno de 20 litros, 
infelizmente apenas 46,2% da população descarta o mesmo corretamente, sendo assim 
esse material é lançado ao meio ambiente ocasionando uma devastação ambiental que 
afeta tanto a Fauna quanto a Flora. Com esse Artigo que utiliza uma metodologia de Pes-
quisa Bibliográfica é possível realizar o estudo dos impactos causados por essa atividade, 
expondo ações para reverter a situação atual, com o intuito de minimizar danos futuros.

OS BENEFICIOS DAS PRIVATIZAÇÕES DAS EMPRESAS
ABNER CATARINO DA SILVA
JOÃO PEDRO ARAUJO DE SOUZA
BENEDITO GOFFREDO

 Como a privatização de empresas estatais altera a sociedade em geral, como 
por exemplo, a maior concorrência de mercado, queda nos preços e melhor qualidade de 
serviços e produtos.

COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DOS MATERIAIS PLÁSTICOS
RAFAEL ALVES LOURENÇO
RAUL FELIPE VIANA DOS SANTOS
VICTOR TEÓFILO DA COSTA
BRUNO MARQUES DOS SANTOS

 O presente trabalho visa ressaltar a importância da coleta seletiva e reciclagem 
de materiais plásticos no país. São apresentados conceitos relevantes sobre o tema como 



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 403

definições, classificações, normas e leis. Como desafios encontrados dentro do panora-
ma nacional, estão a falta de incentivos públicos, leis mais efetivas e a falta de consciên-
cia da população a respeito do assunto. A pesquisa visa orientar e sistematizar infor-
mações para trabalhos futuros contribuindo para ampliação do conhecimento sobre a 
reciclagem plástica e seus efeitos no meio ambiente. Para desenvolvimento do estudo 
foi utilizado a pesquisa bibliográfica baseando-se em artigos publicados em plataformas 
acadêmicas de buscas virtuais e livros da área. A relevância do trabalho está não apenas 
na geração de conhecimentos ambientais mas no que essas pesquisas podem trazer de 
benefícios para o caráter cultural e socioeconômico do país.

A POLUIÇÃO LUMINOSA E SEUS IMPACTOS
ÉRIKA MAYUMI OTUTUMI GALHARDI
LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA SIMÕES

 A luz é uma onda eletromagnética cuja fonte pode ser natural ou artificial. A 
utilização de lâmpadas incandescentes, fluorescentes e LEDs é determinada pelas ne-
cessidades do homem, porém o uso excessivo e ineficiente da luz artificial pode trazer 
impactos socioeconômicos e ambientais, fenômeno denominado poluição luminosa. O 
objetivo deste trabalho é verificar o impacto da poluição luminosa. A metodologia em-
pregada foi a revisão bibliográfica de artigos científicos acerca do tema proposto. O uso 
exagerado de luz artificial causa impactos em diversas áreas, como alteração do ciclo 
de vida de seres biológicos, aumento de incidência de câncer de pele e mama, energia 
elétrica desperdiçada e estudos astronômicos. Conclui-se que a poluição luminosa afeta 
principalmente as esferas social, econômica e biológica e, portanto, deve ser diminuída. 
Seus impactos podem ser reversíveis ao propor projetos que focam apenas na ilumina-
ção essencial ao invés do seu uso excessivo e desnecessário.

ELENCAR AS PRINCIPAIS FERRAMENTAS DA ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO, QUE PODEM SER UTILIZADAS PARA ORIENTAR MICRO 
E PEQUENAS EMPRESAS
EMERSON ROCHA MUNIZ
EDSON DETREGIACHI FILHO

 Os recursos da Engenharia de Produção são mais utilizados em grandes cor-
porações, mas no Brasil, assim como em todo o mundo, muitos empregos são gerados 
pelas empresas de micro e pequeno porte. Segundo o SEBRAE, no Brasil existem 6,4 bi-
lhões de estabelecimentos. Deste total, 99% são micro e pequena empresa, que respon-
dem por cerca de 55% dos empregos com carteira assinada. A proposta deste trabalho  
é, mediante revisão bibliográfica, explicitar e relacionar ferramentas da Engenharia de 
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Produção, baseadas, na Produção Enxuta, com foco em redução de desperdícios e me-
lhoria contínua para orientar os pequenos empreendedores na gestão de qualidade e 
aumento da produtividade. Através da aplicação dos conceitos devidamente adequados, 
as micro e pequenas empresas podem ser mais competitivas, almejarem maiores lucros, 
aumentarem a produtividade e assim gerarem novos empregos, ofertando novos produ-
tos, alcançando novos mercados e metas e satisfazendo novos clientes.

CICLO DE VIDA DAS LATAS DE ALUMÍNIO
GIOVANNA LUCAS BARBOSA
RODRIGO FABIANO RAVAZI 
 O ciclo de vida do alumínio para a fabricação de latas envolve etapas que vão 
desde a extração da bauxita até a reciclagem das latas após o consumo. Um dos atribu-
tos importantes do alumínio, é que ele pode ser reciclado infinitas vezes sem perder a 
qualidade nos processos de reaproveitamento. Esta característica tem como vantagem 
a economia de energia elétrica e matéria-prima, refletindo na redução da sucata indus-
trial. A reciclagem do alumínio possui maior valor comercial, exercendo assim grande 
impacto no aspecto social, que é um dos motivos pelo qual o Brasil é campeão mundial 
na reciclagem de latas de alumínio. Deste modo esta pesquisa possui o objetivo de estu-
dar o conceito da sustentabilidade e o ciclo de vida das latas em uma cidade do interior 
paulista a qual pratica coleta seletiva, gerando emprego e fonte de renda para algumas 
famílias. As metodologias adotadas na elaboração desse tema será a pesquisa bibliográ-
fica, elaboração de questionário e o estudo de caso.

SUSTENTABILIDADE NA INDÚSTRIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
ANDRESA SILVA FONSECA
BELIZE FUMAGALLI SCALADA
TAMARA FRANCIELE MORALES DOS SANTOS
JORGE LUIZ BARBOSA MACIEL JUNIOR

 Este artigo aborda a relação entre a indústria e o meio ambiente, explora de 
maneira sintética a evolução industrial e a possibilidade de um desenvolvimento sus-
tentável. O objetivo é discorrer de forma clara e concisa sobre as possibilidades para o 
futuro da indústria e quais ações já estão em curso. Também apresentar exemplos de 
empresas que são sustentáveis e lucram com essa atividade utilizando diversas fontes 
e estudos disponíveis. A pesquisa realizada teve por ideia inicial abordar um tema atual 
e que deve ser levado para dentro da academia e das plantas fabris, de maneira a me-
lhorar performances e processos, com isso entrega-se produtos mais limpos e com mais 
responsabilidade social agregada. Não se pode esquecer também da demanda que todos 
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esses estudos receberam, já que hoje em dia nas organizações fala-se muito do mercado 
competitivo e esses assuntos que foram abordados nessa pesquisa, englobam muito va-
lor para a instituição.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES DO MÓDULO PELTIER
BRUNO HEIJI HAMAMURA
FELIPE GUILHERME BERTONI SILVA
GUILHERME MARTINS DE SOUZA
JUSSARA ZACHI

 O presente trabalho apresenta um estudo sobre pastilhas termoelétricas, as 
quais representam dispositivos de alta tecnologia, com alto grau de dissipação termoelé-
trica (Seebeck e Peltier). Tal dissipação ocorre quanto dois tipos diferentes de metais são 
ligados, produzindo uma diferença de potencial e temperaturas, tendo grande utilidade 
nas indústrias automobilísticas, eletrônicas e em outras áreas da engenharia. Este tipo 
de dispositivo possui outra grande vantagem por não necessitar de partes mecânicas, 
além de ser silencioso e contribuir para um controle preciso de temperatura. Atualmen-
te, sua constituição se dá pela combinação de blocos de telureto de bismuto dopados 
tipo N e tipo P. Novas pesquisas são necessárias para que esta tecnologia possa evoluir 
e encontrar os melhores materiais, para a produção de equipamentos cada vez mais efi-
cientes e ecologicamente corretos.

A GESTÃO DO FUTURO
MARIANA GUIMARÃES ANDRADE
CÉLIA DE OLIVEIRA SANTANA

 As habilidades mais demandadas para a maioria das ocupações devem mudar. 
As mudanças são justificadas no contexto da chamada Quarta Revolução Industrial: era 
da robótica avançada, automação no transporte, inteligência artificial e aprendizagem 
automática. Nos próximos quatro anos estes fatores socioeconômicos, geopolíticos e 
demográficos terão impacto direto no mundo do trabalho. A atual fase do mercado de 
trabalho brasileiro conta com diversos profissionais à espera de oportunidades de em-
prego ou em busca de recolocação profissional. Do lado das organizações, o cenário é 
composto por gestores cada vez mais exigentes, tendo recrutadores em busca de perfis 
e profissionais específicos. Frente a essa situação, existem habilidades que as organiza-
ções desejam encontrar em seus profissionais hoje e em um futuro próximo, são compe-
tências que são e serão fundamentais para profissionais que desejam crescimento.
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A IMPORTÂNCIA DO ADUBO ORGÂNICO PARA O MEIO AMBIENTE
DIONI ALVES FERNANDES
FABIO HENRIQUE THONARQUI JUNIOR
GUSTAVO GIMENEZ NEVES
VANIA ERICA HERRERA

 Verifica-se um aumento da produtividade no setor agrícola, fruto dentre outros 
fatores do uso de técnicas agrícolas mais aprimoradas, de tecnologia e fundamentalmen-
te, do uso de fertilizantes, que geralmente são químicos, altamente tóxicos, nocivos ao 
meio ambiente e à saúde humana. Logo, o objetivo principal do presente artigo é o de 
apresentar a adubação orgânica como uma alternativa sustentável, mais viável economi-
camente e ecologicamente correta. Tal estudo foi realizado por meio de revisão biblio-
gráfica e análise de dados. Pode-se, portanto, concluir que o uso de fertilizantes oriundos 
de matéria orgânica, não somente fertilizará o solo de maneira mais coerente deixando-o 
mais produtivo, mas também diminuir a degradação do meio ambiente em que se vive, e 
mais importante, produzir alimentos mais saudáveis para o consumo.

ANÁLISE DE PROCESSOS E INSUMOS NA FABRICAÇÃO DE 
COSMÉTICOS NATURAIS
LARISSA CALIANI UEMURA
LARISSA ZANGHETTIN
FABRINA BARBIERI PERES
JOSÉ MICHEL MONASSA

 Devido ao aumento da exigência e vaidade dos consumidores do mercado 
atual, há o constante crescimento da indústria cosmética brasileira por produtos natu-
rais e orgânicos, surgindo também os “consumidores verdes”, adeptos ao consumo de 
cosméticos ausentes de substâncias sintéticas ou derivados animais. Este artigo visa 
analisar os fatores do crescimento produtivo e investimento em cosméticos verdes, 
buscando um apelo ambiental sustentável, através do estudo dos processos e insu-
mos utilizados na fabricação dos mesmos, estabelecendo as vantagens da produção 
orgânica. Como metodologia foi utilizada a pesquisa bibliográfica com ênfase em um 
estudo de caso através de dados comparativos entre marcas conhecidas no segmento 
de cosméticos.
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HIDROGÊNIO COMO ENERGIA SUSTENTÁVEL
FÁBIO MOREIRA ROSSATTO
JOSE MICHEL MONASSA

 A energia é um fator indispensável ao desenvolvimento econômico. Devido a tal 
necessidade a sociedade atual está em busca de novas fontes de energias, mais baratas 
e menos prejudiciais ao meio ambiente. Diante deste cenário a utilização do hidrogênio 
como fonte de energia tem ganhado força. O hidrogênio é o primeiro elemento da tabe-
la periódica, é o menos complexo, mais abundante e o que possui a maior quantidade 
de energia por unidade de massa. As principais vantagens de sua utilização devem-se 
ao produto final das reações produzirem somente água, ou seja, não havendo emissão 
de poluentes e devido ao seu grande poder calorífico e reativo. No entanto apesar de 
seu grande potencial energético, são poucos os locais que apresentam infraestrutura, 
do ponto comercial, capazes de desenvolver as atividades de produção, armazenamento, 
transporte e distribuição. As dificuldades apesar de mostrarem-se expressivas, podem 
em poucos anos serem alcançadas, com incentivos em pesquisa.

COMO DESENVOLVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS 
ORGANIZAÇÕES
THIAGO JOSÉ VERONEZE
CÉLIA DE OLIVEIRA SANTANA

 A Gestão do Conhecimento - GC é a capacidade das organizações de criar, trans-
ferir, reter e aplicar o conhecimento necessário para operação dos processos e confor-
midade dos produtos e serviços. O uso da GC é um recurso estratégico, podendo até 
ser uma vantagem competitiva quando as empresas criam um ambiente de aprendizado 
para preencher as demandas de uma sociedade cada vez mais exigente. A GC é neces-
sária em virtude da existência do conhecimento na mente das pessoas e nos processos 
executados. O conhecimento consiste na materialização de tudo que as pessoas criam, 
produzem e transformam, tornando acessível grandes quantidades de informações nas 
organizacionais, dando vida aos dados soltos e transformando-os em informações es-
senciais ao desenvolvimento da empresa. O objetivo do presente trabalho é desenvolver 
um estudo teórico verificando como desenvolver a gestão do conhecimento nas empre-
sas. A metodologia usada será pesquisa bibliografia em livros e artigos sobre o tema.
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA MÓVEL DE REFRIGERAÇÃO 
SUTENTÁVEL: EMPREGANDO PASTILHA PELTIER, ALIMENTAÇÃO 
POR MEIO DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS
RONALDO FERNANDES MEDEIROS
PEDRO LUIS WAITMAN
EDGAR BENAVIDES AMORIM
JOSÉ ANTONIO POLETTO FILHO

 Este artigo tem por finalidade realizar referencial bibliográfico, bem como ex-
plorar e apresentar os resultados da pesquisa para o desenvolvimento de um sistema de 
refrigeração que seja móvel e sustentável. O aspecto sustentável deste projeto, deve-se a 
geração de energia elétrica por meio de células fotovoltaicas monocristalinas, o sistema 
móvel se dá pela aplicação do sistema de refrigeração em uma caixa térmica com poliu-
retano para isolamento térmico. A pastilha termoelétrica Peltier unida a dissipadores 
e coolers, será a fonte de geração do ar gelado. O apoio no desenvolvimento de proje-
tos que utilizam energia solar no Brasil, justifica-se pelo potencial do país, que abrange 
grandes áreas com incidência de radiação solar e pela proximidade da linha do Equador.

PROCESSO DE PRODUÇÃO DE FRANGOS ORGÂNICOS KORIN
JOSEANE MAXIMIANO DA SILVA
VÂNIA HÉRICA HERRERA

 Tendo em vista que os processos de produção são os meios pelas quais maté-
rias-primas e outros insumos são transformados em bens, justifica-se que no caso da 
produção dos frangos Korin, tornam-se necessários cuidados desde a elaboração das 
rações, a produção de ovos que gerarão os frangos e o processo de criação (manejo) e, 
posteriormente, de corte, embalagem e distribuição. Assim, a presente pesquisa anali-
sou a Cadeia Produtiva da produção de frango Korin, apresentando a complexidade do 
processo para a produção de um alimento mais saudável para a alimentação humana. 

LOGÍSTICA REVERSA DE POLÍMEROS
GUSTAVO CASSETTARI POLETTO
VITOR JOSÉ CIRINO LUDUWIG
RAFAEL MESSIAS RODELLA
EDSON DETREGIACHI FILHO

 Esse trabalho aborda a questão dos polímeros no meio ambiente, o seu descarte 
inadequado pode prejudicar o meio em que vivemos. Apresenta um tema relevante pois 
o impacto destes materiais no meio ambiente é perceptível e danoso. A metodologia uti-
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lizada é a Revisão Bibliográfica e Documental, foram consultados trabalhos acadêmicos 
relacionados ao assunto e legislações especificas, além de uma abordagem da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. O objetivo é apresentar e formular proposta que apre-
senta a Logística Reversa como solução para a questão da destinação correta do resíduo 
sólido, entre estes os polímeros, mitigando desta forma os problemas causados. Aborda 
também a descoberta do petróleo e dos polímeros, sua utilização na sociedade moderna 
e a evolução do consumo. Ao final postulou-se a ideia de um aplicativo que auxilia a co-
municação entre os centros de distribuição, transportadores e destinatários para uma 
melhor efetividade e resultados da logística.

ALTERNATIVAS DE INSUMOS EM PASTAS DE DENTES 
PARA EVITAR O USO DE ADITIVOS QUÍMICOS QUE OFERECEM 
RISCOS À SAÚDE HUMANA
JOÃO VICTOR VALENCIANO ROCHA
PAULO CUSTÓDIO DO NASCIMENTO
FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS

 Atualmente percebe-se um grande apelo para técnicas e produtos sustentáveis 
já que a economia de recursos faz com que reduza custos, obtenha mais lucro, favorece 
a preservação ambiental e acarreta na melhoria da saúde. Entretanto, a demanda de 
produtos naturais tende a crescer e aplicá-la a produtos de higiene rotineiros se torna 
uma alternativa ao uso de aditivos químicos que são propensos a causar danos à saúde 
do ser humano. Pastas de dentes são utilizadas pela maioria da população e repetidas 
vezes ao dia, no entanto a substituição da matéria prima nos cremes convencionais por 
insumos sem aditivos viabiliza a vitalidade tanto das pessoas quanto do meio ambiente. 
Este projeto apresenta, através de pesquisa bibliográfica e exploratória, a proposta de 
uma nova receita para a pasta de dente, visando oferecer qualidade de vida à população.

FAZER UMA ANÁLISE QUANTITATIVA DO ATUAL CENÁRIO 
INDUSTRIAL BRASILEIRO
PATRICK DINIZ DA CUNHA
FABIO PIOLA NAVARRO

 Compreender todos os aspectos da 4ª revolução industrial (econômico, social e 
tecnológico) , analisar quais tecnologias podem agregar ao cenário atual e como, coletar 
dados atuais sobre indústrias brasileiras, levantar possíveis melhorias que as tecnolo-
gias trariam.
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APLICAÇÃO DE METAIS EM UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
LUCAS LIMA DE OLIVEIRA
JOÃO VITOR GREGGIO FERREIRA
VITOR BASTIANIK NASCIMENTO
LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA SIMOES

 Atualmente há diversos tipos de metais que podem ser utilizados na fabricação 
de utensílios domésticos. Fatores como custo, qualidade, beleza, segurança e utiliza-
ção são levados em consideração quando se utiliza determinado metal na fabricação 
de utensílios domésticos. Este trabalho tem por objetivo orientar e determinar o me-
lhor material para a fabricação de utensílios domésticos dentre os principais já utili-
zados: alumínio, inox, aço inoxidável e cobre. A metodologia utilizada neste trabalho 
foi a pesquisa bibliográfica com base em artigos científicos e manuais da engenharia 
com enfoque nas principais características e aplicações de ligas metálicas em utensílios 
domésticos. Os resultados mostraram que o alumínio possui vantagens quanto à den-
sidade, condutividade térmica, manuseio e reciclagem. Concluiu-se que o alumínio, em 
específico o alumínio 1050, é o material com melhor custo benéfico para fabricação de 
utensílios domésticos.

DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES ISO 9001
GEOVANE RICCI DE ALMEIDA
BRUNO LOPES CARREIRA
VAGNER GIROTTO
SANDRA REGINA VIEIRA DOS SANTOS

 Devido à importância que os fornecedores e parceiros representam para o su-
cesso de uma empresa ou execução de um projeto, é imprescindível a busca de conheci-
mento e aplicação de metodologias que sejam eficazes para a implantação e desenvol-
vimento dos fornecedores. Este assunto merece atenção e estudo para conseguir que a 
direção da empresa tenha ferramentas, documentos e alternativas para que as decisões 
tomadas sejam acertadas. Atualmente existem alguns requisitos normativos preconi-
zados pelo International Organization for Standardization, como a ISO 9001, que são 
voltados para o Sistema de Gestão da Qualidade. Este artigo tem o objetivo de analisar 
as falhas e dificuldades para a implantação de um sistema eficiente para a avaliação de 
fornecedores com foco na qualidade, além da utilização da norma ISO 9001 para adequa-
ção interna em relação aos processos gerencias da organização. A metodologia utilizada 
para a realização deste artigo foi a pesquisa bibliográfica de caráter descritivo.
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GESTÃO DE PESSOAS NA ÁREA DA SAÚDE
NATHÁLIA REGINA FERRARI FERREIRA
CÉLIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

 Os profissionais que atuam em hospitais fazem parte da equipe que direta ou 
indiretamente cuidam de pessoas em sofrimento, doentes, enfermas, com traumas, etc. 
Muitas vezes laboram em ambientes tensos, lidam com óbitos e familiares abalados. 
Esses profissionais diariamente colocam algo que lhes é preciosíssimo em perigo: a sua 
saúde física (exposta em situações com os riscos químicos, biológicos, ergonômicos e 
físicos) e mental (devido à interação, na maior parte do tempo). Sendo assim, pode-se 
afirmar que o bem mais valioso que uma instituição de saúde tem são os seus colabo-
radores. Compreendendo isso, os hospitais devem gerir as ações que contribuam para 
o bem-estar daqueles que dedicam suas vidas todos os dias, por pessoas doentes que 
necessitam de cuidados e atenção. Partindo de tais premissas surgiu o interesse em 
estudar gestão de pessoas na área de saúde, uma pesquisa bibliográfica com um estudo 
de caso. 

A IMPORTÂNCIA DA EMBALAGEM PARA IMPULSIONAR AS VENDAS
LEONARDO PAULINO PERSIANI
YAGO RAUL BORGES PORTES
ROBERTA FERREIRA BRONDANI

 Uma embalagem tem a função de proteger e identificar um produto. Mercado-
logicamente o seu papel é atrair e encantar o consumidor já que consegue transmitir 
mensagens importantes para o cliente, criando uma relação com a marca e agregando 
valor ao produto. Neste sentido, o objetivo deste artigo é apresentar a importância das 
embalagens como forma de impulsionar as vendas nas empresas. Como metodologia foi 
utilizada a pesquisa bibliográfica por meio de conceitos relacionados à embalagem e as 
estratégias utilizadas para que o produto desperte a atenção e o interesse do consumi-
dor no momento da compra. Também foi ressaltada a importância da inovação, susten-
tabilidade e a praticidade das embalagens, com exemplos de embalagens premiadas pela 
Associação Brasileira de Embalagens (ABRE) no ano de 2016.
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FELICIDADE NO LOCAL DE TRABALHO RESULTADA 
EM PRODUTIVIDADE
DAYANE MONTEIRO FERNANDES
CÉLIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

 Trabalhar felizes leva as pessoas para o estado de “flow”, que segundo o psi-
cólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi, é justamente quando elas têm um profundo 
sentimento de satisfação, quando perdem a noção do tempo e se esquecem de si pelo 
tanto que estão envolvidas no que fazem. Segundo uma pesquisa feita por Pete Cachmo-
re, CEO e fundador do blog Mashable, a felicidade no local de trabalho muitas vezes está 
relacionada com o gostar daquilo que faz, ser respeitado pela liderança, enfrentar novos 
desafios, receber estímulos para crescimento, se sentir valorizado e estar certo de faz a 
diferença. Se sentir feliz no trabalho depende de fatores internos e externos, inclusive 
depende de cada pessoa. É comum encontrar pessoas que trabalham no mesmo local, 
com a mesma função e apresentarem opiniões diferentes sobre seu grau de felicidade.
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FILOSOFIA

A IGREJA COMO TUTORA DA CIVILIZAÇÃO OCIDENTAL
PEDRO CAVAZZANA
AMÉLIA DE JESUS OLIVEIRA

 A visão da igreja como obstáculo para o desenvolvimento da ciência predominou 
por um tempo na história. O discurso é de que os cristãos barraram o desenvolvimento 
da ciência ocorrida na Antiguidade Grega, se opunham à visão científica (proibição da 
dissecação de corpos e a teoria da Terra plana servem de exemplos). Neste trabalho, 
discutiremos a visão, hoje ultrapassada, de que a igreja foi sempre um estorvo para a 
ciência, buscando indicar suas atividades promovedoras do conhecimento, em diversos 
períodos da história.

A ORIGEM DO MAL NA FILOSOFIA AGOSTINIANA
REGINALDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR
ORION FERREIRA LIMA

 O trabalho tem por objetivo apresentar o problema do mal em Agostinho. A 
partir da leitura da obra O livre-arbítrio, iremos refletir acerca da origem do mal: de 
onde provem o mal que fazemos? Se Deus é o autor de todas as coisas do mundo, não 
seria Ele também o autor do mal? Para o autor, Deus não pode ser o criador do mal, pois 
tudo que ele criou, por um ato livre de sua vontade, é bom. Desse modo, o mal não pode 
constituir-se como substância, mas apenas uma privação da bondade. Para Agostinho, o 
mal moral, que atingiu a natureza humana de modo contumaz, teve sua origem no mau 
uso do livre-arbítrio, que fez com que o homem deliberadamente invertesse a ordem da 
natureza, na medida em que se colocou na condição de criador, abdicando de sua con-
dição de criatura. Desse modo, se torna imprescindível uma reflexão acerca do papel da 
nossa vontade, pois é por meio dela que o homem deve assumir a responsabilidade pelos 
seus atos. 
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IGREJA, RELIGIÃO E CULTURA
JOÃO RAFAEL PEREIRA DA SILVA
AMÉLIA DE JESUS OLIVEIRA

 Em variados ambientes inseridos em nossa sociedade nota-se a persuadida e 
impregnada visão, acompanhada de um discurso pejorativo, de que a Igreja foi um es-
torvo para os progressos científicos, principalmente durante a Idade Média. Podemos, 
contudo, no decorrer dos séculos, perceber grandes e consideráveis contribuições da 
religião para o mundo, na sua cultura, estruturação e rumos norteadores para uma fi-
losofia da ciência. Neste trabalho, discutimos algumas dessas contribuições e ideias de 
pensadores que têm contestado uma avaliação negativa da igreja para o progresso da 
cultura humana.

A DICOTOMIA ENTRE O SAGRADO E O PROFANO
DANRLEY GABRIEL ALVES
AMÉLIA DE JESUS OLIVEIRA

 Neste trabalho, discutiremos alguns aspectos relacionados à arte Sacra e à arte 
Profana. A distinção entre elas aparece como essencial, se considerarmos que a noção 
de arte sacra envolve aspectos culturais e rituais na tradição do artista. Como a própria 
noção de arte é modificada pelo tempo, a questão “O que é Sacro ou o que é Profano?” 
merece sempre ser revisitada. Pela análise da obra “The Holy Virgin Mary” do artista 
Ofili e do ícone bizantino de “Nossa Senhora do Perpétuo Socorro” debateremos alguns 
aspectos acerca dessa dicotomia.

CONTINUIDADE DA CIÊNCIA EM DUHEM: A IMPORTÂNCIA 
DA IDADE MÉDIA
JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA GUARSONI
AMÉLIA DE JESUS OLIVEIRA

 O processo de desenvolvimento do conhecimento científico se deu na história 
em momentos ora mais, ora menos frutuosos e o reconhecimento do valor de cada um 
deles é variado. A Idade Média é considerada pela visão clássica como um momento de 
obscurantismo e estagnação quanto à produção de ciência, devido ao domínio exerci-
do pela Igreja, detentora de todo conhecimento. Neste trabalho, pretendemos apresen-
tar uma visão otimista em relação ao período medieval por meio dos escritos de Pierre 
Duhem, cuja tese continuísta defende que a ciência cresceu num processo lento e contí-
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nuo perpassando por todos os momentos, inclusive no período medieval, alvo de maior 
atenção nesta pesquisa. Duhem, após descobrir em suas pesquisas a ciência medieval, 
defende o medievo dos ataques dos historiadores clássicos da ciência, com fatos e regis-
tros que comprovam o processo contínuo pelo qual a ciência se desenvolveu.

FÉ E EDUCAÇÃO: POR UMA EDUCAÇÃO HUMANIZADA E CRISTÃ
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PARRON
MAURÍLIO ALVES RODRIGUES

 Através de uma experiência pessoal de diálogo entre a fé e a educação, decidi 
iniciar este trabalho para mostrar a importância destes dois caminhos manterem um re-
lacionamento. Para isso, utilizei de filósofos e teólogos consagrados, como João Paulo II e 
Edith Stein, que nos mostram que através da educação e da fé, é possível levar a proposta 
do amor cristão nos ambientes educacionais com pequenos gestos de doação, paciência 
e sacrifício para com os alunos, que estão sedentos por aprender com seus mestres. O 
principal objetivo deste texto, é mostrar que é possível ser pensada uma educação com 
princípios cristãos, fundamentada numa visão integral do ser humano, como indivíduo 
inserido na cultura e na história, mas aberto à transcendência. Nesta concepção pedagó-
gica, os educadores tornam-se testemunhas dos valores cristãos aos educandos.

MONARQUIA: O DEVER EM PRIMEIRO LUGAR
GABRIEL HENRIQUE CORRÊA SILVEIRA
MARCOS FERNANDES GONÇALVES

 O presente artigo abordará o tema da monarquia, expondo os pensamentos 
mais comuns sobre o assunto, trazendo uma explicação básica sobre como a monarquia 
funcionou no passado e funciona nos dias atuais, como também, as suas evoluções que 
ocorreram com o passar do tempo. Será exposta a história de alguns monarcas que fize-
ram história em seus reinados e que, com seus atos, trouxeram grande enriquecimento 
para o mundo. Será tratada a forma como cada um lidou com o dever dentro da monar-
quia, e o que isso gerou para cada um deles e para as pessoas. Para fundamentar os pen-
samentos aqui tratados, foram contemplados os escritos de Nicolau Maquiavel, tratando, 
especificamente da monarquia e, para enriquecer alguns pensamentos, são utilizadas 
citações de Thomas Hobbes e Santa Teresinha do Menino Jesus. Tratar o dever dentro 
da monarquia tem como objetivo mostrar as qualidades desse sistema de governo e o 
quanto é importante sua contribuição para o crescimento de uma Nação.
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BIG BANG: UMA HIPÓTESE CIENTÍFICA E TEOLÓGICA PARA A 
EXPLICAÇÃO DO INÍCIO UNIVERSO
FLÁVIO OLIVEIRA DE FREITAS
AMÉLIA DE JESUS OLIVEIRA

 Desde que o homem quando começou a olhar para o céu, muitas foram as pos-
sibilidades pensadas para a criação do Universo. Entre tantas suposições, a mais conhe-
cida e hoje em vigor é a Teoria do Big Bang, proposta pelo padre Georges Henri Édouard 
Lemaitre. Inspirada nas obras de Albert Einstein, pela sua Teoria da Relatividade, a te-
oria do Big Bang nos proporciona uma concepção da origem do universo que não esta-
ria em desacordo com uma intervenção criadora. Discutiremos, neste trabalho, algumas 
ideias de religiosos nesse sentido.

HOMO SACER DE GIORGIO AGAMBEN
CARLOS EDUARDO DE VASCONCELOS
IVONIL PARRAZ

 Segundo Agamben uma vida sem direitos é uma vida nua, despida de ser cida-
dão, despida de dignidade. Nosso objetivo consiste 1º) em apresentar a noção de vida 
nua segundo a visão desse filósofo, o qual utiliza o conceito jurídico-político do antigo 
direito romano Homo Sacer, para explicar como uma pessoa tem seus direitos excluídos 
pela instituição que deveria justamente salvaguardar esses direitos; 2º) detectar a vida 
nua em nossa sociedade. A vida nua é somente a vida biológica, o essencial do essencial 
para sobreviver. Na obra Homo Sacer – O poder soberano e a vida nua I, Giorgio Agam-
ben nos apresenta a tese do Homo Sacer, uma figura jurídico-política do direito romano 
antigo na qual a pessoa, ao ser declarada sacer, era legalmente excluída do direito. Essa 
condição impedia que a pessoa fosse legalmente morta, porém qualquer um poderia 
matá-la sem que fosse culpado de homicídio.

A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO COMO PENSAMENTO DA LIBERDADE 
EM MICHEL FOUCAULT
ERIK AMARAL LEME
ORION FERREIRA LIMA

 O presente trabalho tem como objetivo compreender como se dá a constituição 
do sujeito a partir do pensamento de Michel Foucault, evidenciando como a liberdade é 
parte essencial para a produção de sujeitos autônomos. Foucault a partir de seus méto-
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dos de arqueologia e de genealogia investigou como se constrói o saber e as relações de 
poder entre os indivíduos, e como esta relação incide diretamente em suas vidas e ações, 
seja nas instituições, seja nas relações sociais, ou até mesmo na construção de conheci-
mento e de discursos. Tentaremos mostrar que a liberdade surge como um elemento es-
sencial para se escapar destes mecanismos de dominação, que objetivam os indivíduos, 
mas para isso é preciso que o sujeito desenvolva técnicas de si, buscando construir uma 
subjetividade, um “eu” crítico e autônomo, por isso a liberdade se torna um elemento 
essencial, para a construção de um sujeito histórico.

ANÁLISE DO SURGIMENTO DO ANTISSEMITISMO JUDAICO E 
AS RELAÇÕES DOS JUDEUS COM O ESTADO-NAÇÃO SEGUNDO O 
PENSAMENTO DA FILOSOFA HANNAH ARENDT
GUILHERME ULIAN
ORION FERREIRA LIMA

 Este trabalho tem por objetivo analisar o surgimento do antissemitismo e seus 
pressupostos históricos, políticos e econômicos, a partir das reflexões da filósofa Hannah 
Arendt em sua obra Origens do Totalitarismo. No entender de Arendt, os judeus possuí-
am na Europa uma posição privilegiada, uma vez que se destacaram como grandes ban-
queiros e financiadores dos empreendimentos da aristocracia. Para as cortes aristocrá-
ticas os judeus não eram importantes apenas do ponto de vista econômico, mas também 
na guerra, na medida em que figuravam como mediadores de acordos internacionais 
de paz por se constituírem um elemento inter-europeu. Desse modo, com o advento de 
uma guerra de natureza ideológica o sentimento de aniquilação do povo judeu se tornou 
contundente, pois não era direcionado a um judeu em específico, mas a própria cultura 
judaica. 

A IMPORTÂNCIA DA EXPERIÊNCIA DO SILÊNCIO NO MUNDO 
CONTEMPORÂNEO
JOSINO JUNIOR NUNES DE SOUZA
AMÉLIA DE JESUS OLIVEIRA

 O modo de viver contemporâneo tem levado o homem a experimentar uma 
grande agitação ruidosa, promovida pelo funcionalismo e ativismo, que tomam o espa-
ço do silêncio em sua vida. Tranquilidade e quietude são situações incômodas que aca-
bam por atribuir ao silêncio um valor negativo. Neste trabalho, discuto ideias de alguns 
pensadores, tais como Jorge Coli, Gaston Bachelard e Cardeal Robert Sarah, de modo a 
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destacar a importância do silêncio para a vida humana, em uma dimensão positiva, que 
o valoriza como um caminho para a abertura à escuta, reflexão e, por consequência, à 
produção de conhecimento.

A ARQUITETURA GÓTICA E A CONTEMPLAÇÃO DO ETERNO
PEDRO ROGÉRIO STEVANIN TIMÓTEO
AMÉLIA DE JESUS OLIVEIRA

 A arte perpassa toda a história humana e pode dizer muito do ser religioso do 
homem, visto que, em muitas sociedades passadas e algumas ainda presentes, a religião 
está profundamente enraizada no modo com que o homem vê o mundo, no modo com 
que ele se vê no mundo, e no seu sentir, agir, pensar. Com tudo isso em vista, gostaria de 
propor algumas questões sobre a arquitetura gótica, em específico: como ela pode nos 
revelar o espírito de uma época? Qual seu papel na vida dos muitos fiéis que adentravam 
tais templos? E de que maneira ela busca como que nos tirar deste mundo e inserir-nos 
no mundo celeste?

G.K. CHESTERTON E O RELATIVISMO MODERNO
PAULO DE OLIVEIRA ARAUJO
ANTÔNIO ILÁRIO FELICI

 O relativismo é um fenômeno que vem ganhando força e alastrando-se nos dias 
atuais. Ser relativista tornou-se uma condição de pensadores modernos e, embora não 
tão perceptível, de praticamente grande parte da sociedade. Existe um dogmatismo do-
minante para o qual todas as opiniões têm o mesmo valor, e, portanto, nada tem valor em 
si, a não ser para aqueles que assim o acreditam. Há uma incrível e aparente força que 
tenta relativizar a verdade, quanto ao ser e ao agir humano, de forma a fazer com que 
todos pensem igual e que o homem seja a medida de todas as coisas. A verdade, segundo 
essa mentalidade, só adquire valor se é prática (pragmatismo), se é útil (utilitarismo) 
ou se gera prazer (hedonismo). A essa tendência, muitos intelectuais manifestaram-se 
contrários, dentre os quais o escritor inglês G. K. Chesterton, convicto cristão católico do 
século XX, que muito se empenhou em engrandecer e demonstrar o valor e prestígio da 
verdade e dos valores morais universais.
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VIAGEM NO TEMPO: SANTO AGOSTINHO COMO PONTO DE 
CONVERGÊNCIA NOS DIVERSOS CONCEITOS DE TEMPO
LUCAS SANTANA OLIVEIRA
ORION FERREIRA LIMA

 Desde a antiguidade até hoje, muitos pensadores têm elaborado uma agenda de 
discussão sob vários aspectos (cosmológico, ontológico ou mesmo até epistemológico) 
acerca do conceito de tempo. Essa compreensão do tempo, muitas vezes solidária com 
as correntes científicas, procurou questionar os rumos teóricos das discussões acerca do 
tempo. Em outras palavras, procurou-se indagar a natureza do tempo, se sua realidade é 
independente ou psicológica. Neste trabalho nos propomos analisar a importância que o 
conceito de tempo tem assumido nas mais diversas concepções filosóficas. Procuramos 
destacar os pontos de aproximação e distanciamento de cada uma dessas perspectivas 
filosóficas. Iremos demonstrar que as atuais concepções do tempo, baseadas em pro-
posituras internalistas ou externalistas, encontram abrigo nas reflexões elaboradas por 
Agostinho em sua obra Confissões no Livro XI.

AS INFLUÊNCIAS DAS FIGURAS SOCIAIS DE WALTER BENJAMIN NA 
SOCIEDADE BRASILEIRA
LUCIANO SOUZA DA CRUZ
MARCOS FERNANDES GONÇALVES

 Na obra “Baudelaire e a Modernidade”, Walter Benjamin tenta entrever a ques-
tão filosófica do tempo na poesia “As flores do Mal” de Charles Baudelaire, ao qual forja 
a concepção de modernidade com aquele 'spleen' das diferenças sociais vigentes da so-
ciedade parisiense no início do século XIX. A identificação das figuras sociais da Paris 
'modernité' constituem como causa dos efeitos que as transformações tecnocientíficas 
desenvolveram no espaço social do autor, conferindo à população ser somente um pano 
de fundo e instrumento nos avanços. O presente artigo busca projetar o conceito de mo-
dernidade - expresso nas gravuras sociais do filósofo - na sociedade brasileira, traçando 
aspectos que elucidam um diálogo com o cenário social nacional e as assimetrias cau-
sadas pelo agravamento das práticas de exclusão histórico-social, levando ao acaso as 
figuras marginais contemporâneas. 
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A VIRTUDE DA JUSTIÇA E A PESSOA DO JUIZ NO PENSAMENTO DE 
TOMÁS DE AQUINO
MURIEL FILIPPE DA SILVA
ANTÔNIO ILÁRIO FELICI

 O presente trabalho tem como objetivo analisar as bases da filosofia de Tomás 
de Aquino no que se refere à virtude da Justiça na pessoa do Juiz. Parte dos escritos na se-
cunda secundae da Suma de Teologia que oferece uma base doutrinal do processo judi-
cial que perdura até os dias atuais. Considerar-se-á o caráter social da virtude da Justiça 
fazendo referência aos juízes. Estes são considerados, para o aquinatense, a justiça viva, 
pois os atos por eles praticados é a do julgamento conforme o Direito e as Leis. A ideia 
central desse trabalho, após analisar o que é a virtude em geral, as Leis e de modo indivi-
dual a virtude da Justiça, são os atos dos juízes que estão inseridos dentro do conceito de 
Justiça, de modo que o encargo destes é proferir a quem cabe os bens na sua legalidade 
garantindo-lhes a Justiça.

UMA SUPOSTA EXISTÊNCIA DA ÉTICA DA MENTIRA
DOLGLAS DO SANTOS SOUZA
ORION FERREIRA LIMA

 Neste trabalho nos propomos refletir, à luz dos filósofos Kant, Rousseau e Ben-
jamin Constant, uma suposta existência da ética da mentira. Em que medida o direito 
de mentir encontra abrigo ético no pensamento destes filósofos? Para Kant, a partir de 
seu Imperativo Categórico, dizer a verdade constitui um dever inexorável. Em Rousseau, 
embora concordando com alguns conceitos kantianos, a possível legitimação da mentira 
deixa algumas lacunas, uma vez que considera ser possível pensar uma mentira que não 
seja prejudicial nem àquele que a emite nem aos outros, o que ele denomina de ficção. 
Para Constant, dizer a verdade só constitui um dever em relação àqueles que têm direito 
à verdade, pois defende que é necessário um princípio intermediário para assim poder 
chegar ao um princípio geral, aventando com isso a possibilidade ética da mentira. 
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EM BUSCA DA COMPLETUDE – UMA ANÁLISE DA EXPOSIÇÃO 
MIDIÁTICA EM NOSSOS TEMPOS
RENAN MOREIRA GARCIA
AMÉLIA DE JESUS OLIVEIRA

 De um modo ou de outro, o homem moderno apresenta uma crescente tendên-
cia a se expor aos seus iguais. Em tempos virtuais, feliz aquele que apresenta a melhor 
imagem, na maior quantidade de redes sociais e com a mínima imperfeição possível. 
Segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, a explicação se dá por meio do autor-
reconhecimento enquanto produto de compra e venda numa sociedade cada vez mais 
consumista. Carl G. Jung, ao discutir a existência e ação do arquétipo de persona em 
anteposição às sombras, fornece uma chave para se pensar sobre o anseio humano de 
se expor. O objetivo deste trabalho é refletir acerca de eventuais razões para a exposição 
midiática e quais as consequências disso para a integração do Ser.

"TUDO ME É PERMITIDO, MAS NEM TUDO ME CONVÉM" 
(I CORÍNTIOS, 6,12): UMA REFLEXÃO FILOSÓFICA A PARTIR DO 
LIVRE-ARBÍTRIO EM SANTO AGOSTINHO
JEFFERSON SILVA DE ALMEIDA
ORION FERREIRA LIMA

 Tendo em vista o dilema inaugurado pela teologia paulina em que ""tudo me 
é permitido, mas nem tudo convém.”(I Coríntios, 6, 12), trataremos neste trabalho de 
relacionar esta concepção com o pensamento filosófico de Agostinho acerca do livre-
-arbítrio. Em que medida é possível considerar a vontade um bem ou mal? Como identi-
ficar aquilo que não nos convém? Iremos demonstrar que para Agostinho o livre-arbítrio 
constitui um bem médio, por estar entre O Bem supremo, imutável e eterno, e os bens 
mutáveis deste mundo que são corruptíveis e finitos. A partir da obra O livre-arbítrio, 
nos livros I, II e III, o filósofo de Hipona irá tentar responder se o livre-arbítrio constitui 
um bem ou um mal e em que medida o mal pode ser atribuído à Deus, uma vez que tudo 
o que Deus criou é bom.
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AS POLÍTICAS AFIRMATIVAS DAS MINORIAS SOCIAIS E A FILOSOFIA 
DE BENEDICTUS DE SPINOZA
RODOLFO BELLONI ZONTA
ORION FERREIRA LIMA

 Este trabalho tem por objetivo demonstrar as contribuições do pensamento 
político de Spinoza no que tange às atuais políticas afirmativas das minorias sociais. ini-
cialmente iremos apresentar a concepção ontológica acerca de Deus e do homem. Para 
Spinoza, o homem esforça-se por conservar seu ser. Sendo assim, o Estado constitui 
uma composição natural de indivíduos que se esforçam mutuamente a permanecerem 
na existência. De todos os regimes políticos, segundo Spinoza, a democracia constitui o 
mais natural, pois é o único em que se conserva o direito natural no interior da Cidade. 
A partir desta perspectiva buscamos refletir acerca da importância de políticas públi-
cas que garantam o direito natural e a autopreservação das minorias. Contrariamente à 
democracia, na qual razão conduz os homens viverem em paz e segurança, os regimes 
políticos de opressão negam aos indivíduos a liberdade de expressão e expansão de suas 
potências de ser e agir.

DUAS DIFERENTES ABORDAGENS SOBRE O SENTIDO DA VIDA: 
NIETZSCHE E VIKTOR FRANKL
TIAGO MARANDUBA DOS SANTOS
ORION FERREIRA LIMA

 Este trabalho tem por objetivo apresentar as contribuições dos filósofos Niet-
zsche e Viktor Frankl sobre o relevante tema do sentido da vida. Apesar de o homem ter 
avançado na compreensão de múltiplos aspectos da realidade, a questão acerca do sen-
tido da vida permanece incontornável. Veremos que para Nietzsche, conhecido por seu 
conceito sobre niilismo, o sentido da vida está na desconstrução dos valores, incluindo o 
próprio valor da vida, que no entender do autor é tecido sob a égide da moral cristã. Para 
Viktor Frankl, por outro lado, a partir dos horrores vividos no campo de concentração 
nazista, o sentido da vida existe na medida em que o indivíduo reconhece em cada ins-
tante um sentido de necessidade de realização. Além disso, Frankl postula que ao falar 
de sentido da vida é preciso compreender os chamados universais de valores que com-
portam três categorias: os valores criativos, os valores vivenciais e os valores de atitude. 
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JACQUES MARITAIN E O NEOTOMISMO NA CONTEMPORANEIDADE
KLEBER SIENNA
MAURÍLIO ALVES RODRIGUES

 A retomada do pensamento tomista na contemporaneidade imerge em um uni-
verso de críticas e campo de disputas no qual os discursos ideológicos tendem a um 
dualismo dicotômico do exercício reflexivo, reduzindo ao simplismo oposicionista entre 
razão e fé, pensamento cientifico e religioso. O pensamento neotomista de Jacques Mari-
tain apresenta como proposta uma nova leitura de São Tomás evidenciando-o não como 
uma relíquia do passado, mas como um pensamento colaborativo para se pensar a condi-
ção humana nos tempos atuais. Sua proposta de um humanismo integral busca superar 
a clássica concepção humanista, apresentando uma forma de se pensar o homem para 
além dos reducionismos economicista e materialista. O presente artigo busca analisar 
a estruturação do pensamento de Maritain e a sua inserção no mundo contemporâneo; 
realizando um exercício de desconstrução das visões que equivocadamente observam o 
neotomismo como um concepção romântica de retomada do medievo.

A ASCENSÃO SOCIAL E O DECLÍNIO DA POLÍTICA
BRUNO LOPES DA SILVA
ORION FERREIRA LIMA

 O presente trabalho tem por objetivo apresentar o pensamento político de 
Hannah Arendt. Para Arendt, a condição humana está relacionada a três atividades fun-
damentais: (1) o labor, que corresponde à atividade biológica do corpo em prol da so-
brevivência da espécie; (2) o trabalho, que diz respeito à ação humana que permite ao 
homem transformar a natureza por meio da técnica e com isso distinguir sua habitação 
dos demais seres; (3) a ação, que corresponde à atividade genuinamente humana em 
que reina a pluralidade e a liberdade. Para Aristóteles, diferentemente do espaço da po-
lítica, o espaço privado da família reina o despotismo e a desigualdade, por meio do uso 
constante da força. Para Arendt, a modernidade fez emergir o fenômeno da ascensão so-
cial, sob a égide do consumismo e do imediatismo, que se exprime no desfalecimento da 
política. Nesse sentido, assistimos a vitória do labor sobre a ação, à medida que o espaço 
da pluralidade é substituído pelos interesses pessoais.
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A LÓGICA COMO FERRAMENTA PARA A CONSTRUÇÃO DO 
RACIOCÍNIO FILOSÓFICO
FÁBIO DORINI MIONI
JOÃO ANTONIO DE MORAES

 O presente trabalho ocupa-se da relevância da lógica para a filosofia, no qual a 
lógica é apontada como ferramenta fundamental do filósofo para a construção de bons 
raciocínios. Um bom raciocínio é aquele tido como válido, ou seja, cuja conclusão do 
autor segue-se, necessariamente, de suas premissas. Dessa forma, a lógica se interessa 
não pelo conteúdo do argumento, mas por sua estrutura, chamado aqui de forma lógica. 
Através da ilustração da formalização do argumento da primeira via de São Tomás de 
Aquino para provar a existência de Deus destacamos o papel da lógica para a construção 
do bom raciocínio filosófico.

A PRUDÊNCIA SEGUNDO SANTO TOMÁS DE AQUINO
BRUNO FRANCO DE LIMA
ANTÔNIO ILÁRIO FELICI

 A prudência por vezes vista como obstáculo, o prudente considerado covarde, 
que se deixa levar pelo medo, pensa muito e não age. Tomás de Aquino, refuta essa ideia. 
O prudente, ser virtuoso, pelo uso da razão, toma a decisão mais adequada, cautelosa e 
previdente. A prudência é uma virtude indispensável, sem a qual as outras virtudes não 
acontecem. Ela torna o indivíduo equilibrado, está no centro da vida moral, moderadora 
das paixões e própria de homens livres. Conduz as ações individuais e as relacionadas 
ao bem comum, torna boa a ação do homem para si e para o coletivo. Tomás define vir-
tuoso aquele que usa da razão para direcionar suas atitudes, atos e vontades. Entre as 
chamadas virtudes cardeais: Justiça, Temperança, Fortaleza e Prudência, que orientam e 
regulam a vida, Tomás destaca a prudência como a principal, que proporciona ao homem 
deliberar, julgar e comandar suas atitudes e escolhas. O homem prudente torna-se sábio, 
temperante, forte e justo.
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A CRÍTICA DE POPPER À INDUÇÃO
JOÃO VITOR PANCHONI SANT ANNA
JOÃO ANTONIO DE MORAES

 O presente trabalho visa apresentar a crítica de Karl Popper aos neopositivistas 
no escopo da Filosofia da Ciência, de modo particular acerca do critério de demarcação 
proposto pelos positivistas lógicos. Para os neopositivistas, o critério de demarcação 
passa pelo conhecimento empírico, sendo a partir destas a realização de indução de re-
sultados universais. Popper contrapõe esta ideia e a critica visto que não se poderia in-
duzir uma lei científica meramente a partir de um fato. Em sua contestação ele se utiliza 
do método dedutivo que, diferente dos neopositivistas, promove uma linha de raciocínio 
que segue de uma proposição universal a um particular. Assim, conforme a realização de 
testes que visam sua falsificação se segue corroborando uma tese científica. O trabalho 
ainda apresenta uma crítica de Thomas Kuhn que contraria a filosofia da ciência lógica 
proposta por Popper e pelos neopositivistas. Por fim, concluímos com uma análise acer-
ca dos alcances das teorias apresentadas.
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ARMAZENAGEM E ENTREGA DE PRODUTOS: ESTUDO SOBRE A 
PERDA DE PRODUTOS NA ARMAZENAGEM E NA ENTREGA EM UMA 
DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA
IURY CAMASSUTTI
LÚCIA HELENA FAZZANI DE CASTRO MARINO

 O presente trabalho tem por finalidade apresentar dados para auxiliar respon-
sáveis e proprietários de armazéns logísticos do segmento alimentício, pois percebeu-se 
que durante o processo de armazenagem e transporte dos mesmos ocorria uma perda 
significativa de mercadorias através da danificação ou pela perda de sua validade devi-
do a estoques não tão bem organizados e um transporte inadequado das mercadorias, 
ocasionando prejuízos aos proprietários. Já a metodologia utilizada para auxiliar no 
trabalho foi por meio de revisão bibliográfica, juntamente com a pesquisa exploratória.  

RESILIÊNCIA EMOCIONAL
KARINA CHICILIA QUINTAM
CELIA DE OLIVEIRA DE SANTANA

 Depois de pesquisar diversos temas, optou-se por estudar algo que agregasse 
tanto na vida profissional quanto pessoal e o assunto selecionado foi “Resiliência emo-
cional”, aonde o equilíbrio emocional é fundamental e se torna um diferencial para as 
pessoas que buscam oportunidades (R$) dentro das organizações. A autora tem preten-
sões de se tornar uma grande gestora na área de logística, uma área que ocorre cons-
tantemente pressões, e exige a resiliência emocional para atingir aos seus objetivos. O 
assunto faz com que as pessoas reflitam sobre reações de situações do cotidiano. A resi-
liência é a capacidade de o indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, supe-
rar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas - choque, estresse, algum tipo 
de evento traumático, etc. - sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico, por 
encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. Para o estudo 
será baseado em pesquisa bibliográfica e artigos.

LOGÍSTICA
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CAIXA MONTÁVEL PARA TRANSPORTES DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS
PAULO ROGÉRIO AGUILAR JUNIOR
GEICI HELEM DA SILVA CRUZ
FRANCISCO

 O transporte rodoviário representa cerca de 60% das mercadorias escoadas 
no país. Um fator relevante dos custos é a condição das estradas. Considerando as ava-
rias no escoamento de produtos alimentícios frágeis, foi elaborada a proposta de uma 
caixa montável de MDF. Com Cantoneiras e dobradiças e manta laminada, a embalagem 
protege a carga, evita contaminação e pode ser higienizado, protegendo e acondicionan-
do evitando violações na carga. Para o retorno esperado dentro desse processo deve-se 
contar com parcerias entre clientes e fornecedores, pois foca-se a logística reversa, onde 
as caixas são retornáveis. Ao fim do transporte, a embalagem é desmontada facilitando 
o retorno. Outro fator de suma importância é a facilidade na higienização, pois a emba-
lagem possui uma manta interna laminável. Espera-se que as avarias sejam reduzidas a 
quase zero, evitando insatisfação dos clientes envolvidos no processo logístico. 

O PROCESSO DE RASTREAMENTO NO E-COMMERCE NA MELHORIA 
DE SERVIÇO AO CLIENTE
FELIPE DE ANDRADE TAMAE
DAIANE CAZARINI MARTINS
VINICIUS DA SILVA FERRAZ
LUCIANA CRISTINA LEITE

 Em mercados cada vez mais competitivos, o e-commerce se configura como 
uma alternativa às compras em lojas físicas e decorrente dessa realidade, surgem ne-
cessidades de novas estratégias logísticas que permitam integrar processos e atender 
previamente as necessidades dos clientes. Neste contexto, o acompanhamento de uma 
compra desde o pedido até a entrega final tem sido um diferencial para o e-commerce 
enquanto canal de compra e também para o cliente, permitindo com que o mesmo te-
nha visibilidade do processo como um todo. Nessa perspectiva, esta pesquisa tem por 
objetivo compreender como o processo de rastreamento de pedidos em lojas virtuais 
pode melhorar a experiência de compra do cliente. A metodologia de pesquisa é de abor-
dagem qualitativa, com base descritiva a partir de estudos de casos de sites de lojas 
virtuais, podendo contribuir para a ampliação de conhecimentos e discussões sobre o 
e-commerce e seus processos logísticos. 



8º Congresso de Pesquisa Científica : Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética - Pág. 428

USO DO PROTEUS EM DESENVOLVIMENTO DE PCI PARA BUSCADOR 
SOLAR DO PROJETO SOLAR-SIMA
PEDRO HENRIQUE MARINS ROLDÃO
BRUNO MIGUEL SANTOS CAMILO
EDIO ROBERTO MANFIO

 Proteus é um programa proprietário composto por uma suíte de ferramentas in-
cluindo capturas esquemáticas, simulações e modelos de projetos de placa de circuito im-
presso, usadas principalmente para projetos que utilizam circuitos integrados. Esse proje-
to tem por objetivo desenvolver a PCI do circuito controlador presente no buscador solar 
do Projeto Solar-Sima de modo a substituir a placa controladora antiga. A nova PCI será 
desenvolvida a partir de um rascunho do diagrama esquemático feito à mão. O estudo e o 
trabalho serão realizados utilizando o programa Proteus e a placa deverá ser conectável ao 
Arduino Mega com ‘barras de empilhamento’, ou seja, usando o mesmo padrão de pinagem 
para desenvolver as entradas digitais e analógicas necessárias ao projeto. Espera-se, ao 
final, que vários problemas relativos a espaço físico, acessibilidade para manutenção, mau 
contato e quantidade excessiva de fios sejam resolvidos com este trabalho.

ENVASADORA DE LÍQUIDOS AUTOMÁTICA
RODRIGO RODRIGUES
RENAN VICENTIN MOYA
EDSON MANCUZO

 Este projeto é fundamentado nos conceitos do Curso de Mecatrônica Industrial, 
com o intuito de desenvolver um sistema de envasadora de líquidos automática. Em de-
terminados setores da indústria há uma grande necessidade da automação de tal maqui-
nário, porém os preços desses dispositivos automatizados que trabalham com boa qua-
lidade são elevados, impossibilitando a aquisição destes itens pelas pequenas empresas. 
Esse problema motivou o desenvolvimento desse projeto cujo objetivo é desenvolver 
um equipamento com uma boa relação custo benefício, que seja de fácil instalação, ma-
nutenção e com menor preço comparado aos dispositivos encontrados no mercado. A 
metodologia aplicada é a criação experimental de um protótipo que possa trabalhar com 
grande variedade de líquidos podendo atingir as mais diversas áreas da produção, para 
assim poder verificar sua eficácia. Com a expectativa de que o projeto possa contribuir 
para a economia das empresas de pequeno porte.

MECATRÔNICA INDUSTRIAL
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BICICLETA PARA DEFICIENTES VISUAIS
GABRIEL DOS SANTOS MANCUSO
FELIPE DOS ANJOS PINTO
ADALBERTO SANCHES MUNARO

 O projeto visa proporcionar aos deficientes visuais a liberdade de andar de bi-
cicleta, visto que da população brasileira cerca de 750 mil tem algum grau de deficiência 
visual, com a ajuda de sensores instalados nessa bicicleta essas pessoas, por meio inicial-
mente sensitivo, serão informadas de algum obstáculo no caminho ou em volta e claro, se 
estão ou não na trajetória correta. O intuito é desenvolver um protótipo que seja acessível 
e que possa ser instalado em qualquer bicicleta apenas precisando regular a distância de 
atuação dos sensores, porém, primeiramente será feita exclusivamente em uma.

ALTERNATIVAS AO CONTROLE AUTOMÁTICO DO NÍVEL DE 
GERADORES DE VAPOR
VINICIUS DIEGO BRITO DE SOUZA
LEONARDO LOPES DA SILVA
JOSÉ ARNALDO DUARTE

 Na geração de vapor, a água é super aquecida pela queima de um combustível 
e assim ela produz vapor, mas quando há o aquecimento da água, para produzir o vapor 
naturalmente o nível da água começara a abaixar, assim acionara a bomba para que mande 
água para o interior da caldeira para manter o nível da água. A questão do nível de água 
interno da caldeira e muito importante, pois se a água estiver abaixo do nível, estará sujeito 
a acontecer um super aquecimento interno, porem se estiver acima do nível a água pode 
passar pelas saídas de vapor, assim gerando vapor de baixa qualidade. Então os sistemas 
de controles de níveis de uma caldeira e de estrema importância. Existem vários tipos de 
caldeiras,como: Caldeiras flamotubulares, Caldeiras verticais, Caldeiras horizontais, Cal-
deiras cornuália, Caldeiras lancashire, Caldeiras multitubulares. Este trabalho tem como 
objetivo propor alternativas ao controle automático do nível de geradores de vapor.

GERAÇÃO DE ENERGIA ATRAVÉS DO BIOGÁS
RICHARD RODRIGUES NOLON DE OLIVEIRA
PEDRO PAULO SAKATAUSKAS
JOSÉ ARNALDO DUARTE

 Os biodigestores são compartimentos fechados nos quais ocorre decomposição 
de matéria orgânica, produzindo biogás e biofertilizante. Os materiais orgânicos utili-
zados no biodigestor podem ser os resíduos de produção vegetal, de produção animal, 
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de atividades humanas e resíduos industriais. A decomposição que a matéria orgânica 
sofre dentro do biodigestor chama-se digestão anaeróbica, que é realizada através da 
atividade de bactérias anaeróbicas. Existem diversos tipos de biodigestores, cada um 
com características próprias de operação, que dependem do tipo de material utilizado, 
das condições locais, etc. Mas basicamente um biodigestor é composto por um recipiente 
que abriga e permite a digestão da matéria, cujo interior é protegido do contato com o ar 
atmosférico para que a biomassa seja metabolizada por bactérias anaeróbias, um siste-
ma de entrada e sistema de descarga. Este trabalho tem por objetivo propor alternativas 
de geração de energia através do biogás.

CALDEIRA
VINICIUS DIEGO BRITO DE SOUZA
LEONARDO LOPES DA SILVA
JOSÉ ARNALDO DUARTE

 Caldeira é o ponto central em sistemas de geração de vapor, a água é super aque-
cida pela queima de um combustível e assim ela produz vapor, mas quando há o aqueci-
mento da água, para produzir o vapor naturalmente o nível da água começara a abaixar, 
assim acionara a bomba para que mande água para o interior da caldeira para manter o 
nível da água. A questão do nível de água interno da caldeira e muito importante, pois se 
a água estiver abaixo do nível, estará sujeito a acontecer um super aquecimento interno, 
porem se estiver acima do nível a água pode passar pelas saídas de vapor, assim gerando 
vapor de baixa qualidade. Então os sistemas de controles de níveis de uma caldeira e de 
estrema importância. Existem vários tipos de caldeiras,como: Caldeiras flamotubulares, 
Caldeiras verticais, Caldeiras horizontais, Caldeiras cornuália, Caldeiras lancashire, Cal-
deiras multitubulares. Este trabalho tem como objetivo propor alternativas ao controle 
automático do nível de geradores de vapor.

IMPRESSORA 3D
NATHALIA DE LIMA DE OLIVEIRA
PROFº ME. EDSON MANCUZO

 Este trabalho realiza uma pesquisa baseada em dois principais conceitos, um 
deles representa a prototipagem rápida e o outro é a fabricação de produtos. Efetuando 
Revisão Bibliografia sobre o tema desse trabalho, delineou-se seu objetivo que é certificar 
que as impressoras 3D auxiliam na fabricação de produtos em empresas. Os principais 
resultados obtidos foram à diminuição de custo e a redução de tempo gasto com retraba-
lho. A maleabilidade da nova tecnologia permite a fabricação de protótipos nas fases que 
inicializam o projeto, agilizando a produção, sendo capaz de reduzir prejuízos futuros.  
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As expectativas para a utilização desta tecnologia são: a diminuição de custo para aten-
der pequenas empresas e reduzir o tempo com retrabalho, onde deixa-se de ser uma 
atividade complementar, sendo usada em alguns casos e passa a ser uma das etapas 
primordiais na produção e da criação de produtos.

CULTIVO PROTEGIDO MICROCONTROLADOR
RICARDO DANTAS DE MACEDO
JHONATHAN CRISTHOFER DOS SANTOS GUERRA
ADALBERTO SANCHES MUNARO

 A necessidade de produzir mais em períodos climáticos desfavoráveis fez com 
que agricultores e pesquisadores procurassem meios de proteger as plantas dos danos 
causados pelas intempéries. Foi assim que surgiu a estufa agrícola, com a divulgação do 
sucesso obtido em plantios protegidos, as estufas, construídas com o auxílio do plástico 
difundiu-se rápido em todo o mundo. O aumento na produção obtido na agricultura mo-
derna, nos últimos anos, é devido à utilização de estufas com o uso do plástico. Pensando 
em um problema ainda apresentado na produção em cultivo protegido desenvolvemos 
um sistema onde conseguimos controlar o clima dentro da estufa, assim dando os fa-
tores climáticos favoráveis para planta. Com fatores climáticos ideais para a planta ela 
produzira mais e em qualquer época do ano.

MEDIDOR DE LUZ MICROPROCESSADO
VINICIUS DE OLIVEIRA RINALDI
JUNIOR AUGUSTO PAES DE OLIVEIRA
EDIO ROBERTO MANFIO

 Esse trabalho de pesquisa envolve a instrumentação, a obtenção dos modelos 
matemáticos e a implementação de microcontrolador para a comunicação de um sis-
tema inteligente aplicado em relógio residencial. O sistema estudado é essencial para 
um monitoramento de consumo de energia a partir dos dados de um dispositivo que 
fica entre a residência e a concessionária que fornece energia para o cliente. O sistema 
supervisório tem como objetivo analisar os gastos de residências. Caso o sistema de me-
dição seja implantado em casas que usam apenas um relógio, ele terá o papel de definir 
qual consumiu mais, mostrando gráficos no qual facilita a visualização. Eventualmente a 
taxa será cobrada conforme o consumo ou até mesmo enviado por meio de comunicação 
em rede através de um sistema conectado a internet.
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MINI COOLER
RICARDO THIAGO SATELE
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
GUSTAVO CORAINI

 O projeto está baseado no contexto da mecatrônica industrial, utilizado al-
gumas de suas subdivisões com eletrônica, mecânica, elétrica e termodinâmica são as  
principais matérias utilizadas para o desenvolvimento do protótipo Mini Freezer.  
Como base em estudos e experiências anteriores a principal componente deste  
projeto e uma pastilha conhecida com peltier. Essa é a mesma matéria utilizada para  
substituição de compressor em bebedouros residências e utilizada também para  
controle de temperatura de banco de automóveis e outras diversas funções. Módulos 
Peltier, também conhecidos como pastilhas termoelétricas, são pequenas unidades de 
que utilizam tecnologia de matéria condensada para operarem como bombas de calor. 
Uma unidade típica tem espessura de alguns milímetros e forma quadrada (e.g. 4x40x40 
mm). Esses módulos são essencialmente um sanduíche de placas cerâmicas recheado 
com pequenos cubos de Bi2Te3 (telureto de bismuto).

SECADOR AUTOMÁTICO DE GRÃOS
HUGO FELIPE DA CUNHA RUBIRA
VLADEMIR AUGUSTO DOS SANTOS
ULYSSES DE BARROS FERNANDES

 A secagem de grãos apresenta vantagens por permite armazenagem por perío-
dos mais longos, sem o perigo de deterioração do produto, impede o desenvolvimento 
de microrganismos e insetos, ter baixo custo de armazenamento e facilitar o transporte 
e comercialização, redução nas perdas pós-colheita. Elaboramos um secador automáti-
co de grãos para auxiliar o processo de secagem de grãos. A proposta do projeto é um 
secador automático de grãos que proporcionará uma secagem mais rápida, redução 
de custos e de mão de obra executando as mesmas funções de um secador convencio-
nal. Tendo em vista os problemas existentes durante a secagem dos grãos em terreiro, 
barcaça projetamos um secador automatizado que proporciona um grande ganho para 
produção cafeeira, cacau, milho, feijão, etc., pois ele proporcionará economia de mão de 
obra e melhorará a qualidade dos grãos, podendo o produto estar nos padrões de ex-
portação. Com o café, o cacau secando nesse sistema, não corre riscos de chuva durante 
o processo.
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PLUSBEER
AMARILDO DE LIMA
ROGERIO AMARO BITTO
JOSÉ ANTONIO POLETTO

 Projeto plus beer que tem significado mais cerveja, buscamos satisfazer gosto 
dos amantes da cerveja, servido as pessoas de uma maneira diferente nas casas de even-
tos. O projeto criado faz enchimento do copo de bebida por atuadores, onde consegui-
mos agilidade, praticidade e inovação, melhoria no fluxo do ambiente bares em casas de 
eventos, copo que é feito de acrílico, ao cair no chão não se quebra, evitando acidentes no 
evento, o copo é composto por um bico para enchimento diferencial que e feito de baixo 
para cima, cada copo tem uma identificação para enchimento da bebida, conseguido as-
sim ter um diferencial dentro das casas de eventos, reduzindo fluxo de pessoas nos bares 
onde são servidas as bebidas, sem ter risco de acidentes com vidros.

SECADOR AUTOMATICO DE GRÃOS
VLADEMIR AUGUSTO DOS SANTOS
ULYSSES

 A secagem de grãos apresenta vantagens por permite armazenagem por perío-
dos mais longos, sem o perigo de deterioração do produto, impede o desenvolvimento 
de microrganismos e insetos, ter baixo custo de armazenamento e facilitar o transporte 
e comercialização, redução nas perdas pós-colheita. Elaboramos um secador automáti-
co de grãos para auxiliar o processo de secagem de grãos. A proposta do projeto é um 
secador automático de grãos que proporcionará uma secagem mais rápida, redução de 
custos e de mão de obra executando as mesmas funções de um secador convencional  
Tendo em vista os problemas existentes durante a secagem dos grãos em terreiro, barca-
ça projetamos um secador automatizado que proporciona um grande ganho para produ-
ção cafeeira, cacau, milho, feijão, etc., pois ele proporcionará economia de mão de obra e 
melhorará a qualidade dos grãos, podendo o produto estar nos padrões de exportação. 
Com o café, o cacau secando nesse sistema, não corre risco de chuva durante o processo.

TÉCNICAS DE PINTURA E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA PARA 
PROTÓTIPOS MECATRÔNICOS DO PROJETO FAPESP DA FATEC GARÇA
PEDRO BOSA BORGHI
EDIO ROBERTO MANFIO
MARCOS VINICIUS BUENO DE MORAIS

 Esse estudo tem por objetivo aplicar técnicas de pintura e manutenção auto-
motiva para estender a vida útil dos protótipos mecatrônicos relativos ao Projeto Solar-
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-Sima. Muitos equipamentos usam materiais que, com a exposição ao tempo e ao meio 
ambiente, acabam se deteriorando. Como a preocupação com a integridade física dos 
materiais é extremamente recorrente, a impermeabilização com os principais produtos 
da área de pintura automotiva como preparação adequada, tintas especiais, emborra-
chamentos e vernizes são cuidados essenciais para que a ação do tempo não prejudi-
que o funcionamento dos protótipos. Inclui-se também pesquisa bibliográfica sobre aço 
carbono, madeira e alumínio, usados amplamente nos protótipos e que possuem ten-
dência a liberar elétrons para se estabilizarem eletronicamente, por isso combinam-se 
facilmente com espécies oxidantes: oxigênio e água. Espera-se que a aplicação dessas 
técnicas anule parte dessas reações e proporcione maior durabilidade aos protótipos.

CONTROLE DE DISPOSITIVO SOFISTICADO ACIONADOR DE 
MOTORES ELÉTRICOS POR COMANDO DE VOZ
JOÃO VITOR APARECIDO GONZAGA DESTRO
EDIO ROBERTO MANFIO

 Em observância ao avanço tecnológico, priorizador da automatização e da mo-
dernização de processos manuais e dos avanços na legislação brasileira sobre a inclusão 
de pessoas portadoras de deficiência, surgiu o interesse de produzir um sistema que via-
bilize a inclusão social nesses novos parâmetros tecnológicos. O trabalho pretende auto-
matizar ainda mais sistemas de acionamentos de motores elétricos, promovendo com isso, 
uma maior possibilidade de inclusão, adicionando um controle com comando por voz no 
dispositivo acionador de motores elétricos, o inversor de frequência. O acionamento de 
motores elétricos é, através deste dispositivo, um método que vem sendo majoritariamen-
te utilizado no âmbito fabril, devido a sua grande eficiência e excelência econômica.

PRINTER CNC 3D PCMN1985
PAULO CÉSAR MORETTO NUNES
ILDEBERTO DE GENOVA BUGATTI

 O trabalho tem como objetivo desenvolver um projeto com comando numérico 
computadorizado (CNC) e construir uma impressora 3D para prototipagem rápida. Foi 
utilizada técnica de impressão FDM com foco na indústria 4.0 a tecnologia de manufa-
tura aditiva, que utiliza um filamento alimentando uma e hot end de extrusão no qual 
o material liquefeito seja depositado em camadas de forma contínua. O material solidi-
fica-se a cada camada depositada, possibilitando a construção de objetos e ferramen-
ta previamente projetados. O projeto utiliza de forma aplicada tecnologia atual na área 
manufatura. Aliando características inovadoras no design de produtos, aliando: eficácia 
e boa relação de custo benefício em processos de fabricação, disponibilizando ao con-
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sumidor qualidade propiciada em processos de fabricação utilizando modelagem 3D de 
objetos Virtuais viabilizando através da impressão 3D física construir objetos Reais com 
características individualizadas, mostrando diversidade de aplicações.

OTIMIZAÇÃO DE ALGORITMO EM BUSCADOR SOLAR CONTROLADO 
POR VOZ USANDO CÁLCULO MATEMÁTICO DEDICADO
RENATA UENO SALES
AISLAN TOTTI BERNARDO
EDIO ROBERTO MANFIO

 Neste trabalho apresentamos um procedimento para otimização de algoritmo 
em buscador solar automatizado do Projeto Solar-Sima visando o aumento da eficiência 
do software e da captação de energia solar. Para tanto, fornecemos informações sobre 
o sistema de busca, o algoritmo atual e apresentamos uma proposta de modificação ba-
seada em cálculo matemático dedicado. Com os dados coletados pelo sistema, realiza-
remos avaliações sobre seu funcionamento e conceitos matemáticos como Aritmética, 
Estatística, Métodos Iterativos de Cálculo entre outros são importantes para o melhor 
entendimento do sistema. A partir destes, trabalharemos com funções matemáticas. Este 
estudo conta com a realização de pesquisas bibliográficas nas áreas de Programação, 
Matemática e Mecatrônica. A eficiência do uso de LDRs para o buscador solar indicam 
que, apesar da precisão discutível, a relação custo/benefício para este componente é 
atraente e viável para aplicações similares àquelas relatadas neste trabalho.

AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE FURAÇÃO DE GRADES DE JANELA
GUSTAVO CASSETTARI POLETTO
EDSON DETREGIACHI FILHO

 O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema para automati-
zar o processo de furação das grades utilizadas em janelas, que atualmente é executado 
manualmente. Para realização do presente trabalho, foi necessária a elaboração de pes-
quisas bibliográficas para embasar teoricamente o projeto. A metodologia utilizada é o 
Desenvolvimento Experimental de um protótipo para verificar a viabilidade do sistema. 
No trabalho serão elencadas as dificuldades industriais, anterior a revolução industrial e 
após uma breve introdução sobre o tema, será discorrido o seu histórico, trazendo a evo-
lução da automação industrial, bem como seus principais problemas, vantagens, desvan-
tagens e desafios atuais. Também será abordado um dispositivo largamente utilizado em 
automação industrial e que possibilitou o avanço rápido desta tecnologia, o Controlador 
Lógico Programável - CLP e as particularidades de sua aplicação.
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ESTACIONAMENTO VERTICAL AUTOMATIZADO
CARLOS AUGUSTO SILVA
GUILHERME CUSTÓDIO AZEVEDO SOUZA
PEDRO AUGUSTO DA CUNHA

 Este trabalho é fundamentado nos conceitos do Curso de Mecatrônica Indus-
trial, com foco na redução de área necessária para um estacionamento veicular, otimiza 
espaço através de uma estrutura vertical. O projeto consiste em desenvolver uma solu-
ção de problema ligado ao estacionamento de veículos em grandes centros urbanos com 
agilidade e segurança para o usuário, a implementação de sistema inteligente e automa-
ção. O projeto consiste em desenvolver um protótipo mecatrônico de escala reduzida de 
um estacionamento veicular vertical automatizado com objetivo de reduzir o tempo de 
procura de vagas disponíveis nos estacionamentos e melhorar o fluxo diário aprovei-
tando o espaço físico. A metodologia utilizada é o desenvolvimento experimental de um 
protótipo para verificar sua eficácia, além do levantamento do custo de um protótipo de 
real escala, aliando os conceitos de mecatrônica com a prática de um protótipo.

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA WIFI PARA PROTÓTIPO SOLAR-SIMA 
COM O SHIELD ESP12 PARA ARDUINO
JULIANA PAULA GRESPI
MARCOS VINÍCIUS BUENO DE MORAIS
EDIO ROBERTO MANFIO

 O protótipo Solar-Sima é um projeto desenvolvido na Fatec Garça que usa a ge-
ração de energia fotovoltaica para alimentar vários protótipos como o próprio buscador 
solar, um VTNT, uma estação metereorológica entre outros. Todos os dados coletados 
dos sensores desses protótipos são enviados via internet, o que torna possível o geren-
ciamento e monitoramento de todo o projeto Solar-Sima. Atualmente o protótipo usa 
comunicação USB para enviar os dados. O objetivo deste trabalho é implementar um sis-
tema usando o Shield ESP12 para que o protótipo envie os dados via wifi dispensando o 
uso do cabo USB. O trabalho será constituído de revisão bibliográfica e desenvolvimento 
do sistema. Espera-se com este trabalho a obtenção de recurso de envio dos dados via 
wifi que seja de baixo custo e que realize o monitoramento do protótipo à distância e em 
tempo real de forma satisfatória.
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ESTACIONAMENTO INTELIGENTE
ALEX APARECIDO DE MOURA
FABIOLA SOUZA BATISTA DE MOURA
LAERTE EDSON NUNES

 No início da indústria automobilística, o número de pessoas que possuía um 
carro era muito pequeno, devido ao alto custo. Com a abertura do mercado globalizado, e 
processos de fabricação automatizados tornou-se mais fácil obter um carro. Hoje a frota 
no Brasil é de aproximadamente 100 milhões de veículos, e um dos maiores desafios, 
além da própria circulação é encontrar uma vaga para estacionar. O principal objetivo 
desse projeto é apresentar uma proposta para a solução do problema utilizando a tec-
nologia nos estacionamentos, sejam eles públicos ou particulares. Essa tecnologia per-
mitirá um gerenciamento de vagas livres ou ocupadas, através de um Microcontrolador 
Arduino, de sensores para detectar o status da vaga, iluminação da vaga de tal maneira 
que o usuário identificará na entrada do estacionamento, através de e um dilplay para 
informar a quantidade de vagas livres, com essa plataforma o usuário poderá optar pela 
escolha da vaga desejada.

VEÍCULO TERRESTRE NÃO TRIPULADO COM RECURSO DE 
IDENTIFICAÇÃO PARA OBSTÁCULOS FIXOS
RAYELLI CRISTINE AZEVEDO DE PAULA
EDIO ROBERTO MANFIO
MACOS VINICIUS BUENO DE MORAIS

 Veículos Terrestres Não Tripulados (VTNTs) podem ser guiados de forma autô-
noma por um sistema computacional. O objetivo deste trabalho é desenvolver recursos 
eletrônicos e linhas de código que permitam ao VTNT pertencente ao Projeto Fapesp 
da Fatec Garça desviar de obstáculos fixos como árvores, buracos, casas entre outros. 
Atualmente, o VTNT é dotado apenas de sistema fotovoltaico que o torna autossuficiente 
em energia. O desenvolvimento deste trabalho é importante, pois um veículo com au-
tonomia de tráfego pode transportar outros equipamentos de medição a locais onde 
não há disponibilidade de energia elétrica convencional. O design do projeto é similar 
aos veículos sobre esteiras. Esse protótipo terá sensores à frente, atrás, nas laterais e 
eventualmente outros que possam aumentar sua capacidade de identificar obstáculos 
e locomover-se em qualquer terreno. A metodologia utilizada para este trabalho inclui 
pesquisas nas áreas que compõem a Mecatrônica.
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PROGRAMAÇÃO, APLICAÇÃO E ESTUDO DE SENSORES AUXILIARES 
EM VTNT DO PROJETO SOLAR-SIMA
PEDRO BRAGATTO NETO
MARCOS VINÍCIUS BUENO DE MORAIS
EDIO ROBERTO MANFIO

 Este trabalho apresenta informações sobre programação e configuração sen-
sores ultrassônicos que permitem um Veículo Terrestre Não Tripulado se locomover de 
modo autônoma. Tais sensores são controlados por algoritmo dedicado na plataforma 
Arduino e sua elaboração está vinculada ao Projetos Solar-Sima (RJI-Fatec) e Fapesp 
2017/19136-0. A relevância do VTNT está na facilidade de adaptação e mobilidade jun-
to a outros sistemas que necessitem de transporte em espaço amplo, como classificação 
e qualidade do solo. São apresentados oito sensores que têm as respectivas funções: a) 
seis aplicados à frente do VTNT - três em cada extremidade, aplicados em ângulos dife-
rentes para seu melhor desempenho, b) um na lateral esquerda e um na lateral direita, 
para que a identificação de objetos aos dois lados possa ser precisa. Espera-se que com 
a aplicação desses sensores, o VTNT tenha autonomia suficiente para concluir trajetos, 
mesmo com obstáculos presentes no terreno em que esteja aplicado.

REBOBINADEIRA AUTOMATIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE FIOS
PAULO HENRIQUE CAMACHO
EDUARDO LOPEZ PEDROSO JUNIOR
PEDRO AUGUSTO DA CUNHA

 Muitos produtos acondicionados em bobinas, como fios têxteis, filamentos po-
liméricos e outros, são comercializados em grandes carreteis o que dificulta sua distri-
buição em lotes menores, destinados aos pequenos produtores e usuários. Normalmente 
o processo de distribuição desses filamentos em carreteis menores é desenvolvido de 
maneira manual o que compromete sua eficiência e pode até mesmo alterar a qualidade 
final do produto. O objetivo desse trabalho é desenvolver um sistema automatizado que 
permita distribuir os filamentos de grandes bobinas para outros carreteis de menor por-
te. É destinado aos atacadistas, às cooperativas de produtores e comerciantes em geral. A 
metodologia utilizada é o desenvolvimento experimental de um protótipo mecatrônico 
para verificar a viabilidade do projeto. Esse trabalho é relevante pois contribui com o 
desenvolvimento econômico dos pequenos e micro-empresários.
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MÁQUINA EMPANADORA DE SALGADOS
BRUNO RANGEL B DOS SANTOS
VINICIUS GARCIA DA SILVA
EDSON DETREGIACHI FILHO

 Esse trabalho foi desenvolvido no Curso de Mecatrônica industrial da FATEC 
Garça com o objetivo de desenvolver um sistema para empanar aperitivos, tipo salgadi-
nhos muito utilizados em festas e eventos sociais, mediante a automação do processo. 
É destinado a empreendedores que atuam nesse segmento alimentício, fornecendo o 
produto semi acabado. Os equipamentos similares existentes no mercado têm custo 
elevado, inviabilizando sua utilização pelos pequenos e micro-empresários, predomi-
nantes nesse ramo de negócio. A metodologia utilizada foi o desenvolvimento experi-
mental de um protótipo para verificar a viabilidade do sistema. Além de custo reduzido 
o diferencial desse projeto é proporcionar melhor controle do processo, permitindo 
maior produtividade e qualidade do produto. Esse sistema pode contribuir com o de-
senvolvimento das pequenas empresas, proporcionando a inclusão social, por meio da 
geração de renda e emprego.

QUICK SHIFTER PARA MOTOCICLETA
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
BRUNO LOPES MARCIANO
EDSON MANCUZO

 O trabalho de pesquisa tem sua origem nos conteúdos estudados no curso de 
tecnologia em Mecatrônica Industrial. Nos últimos anos os fabricantes de motocicletas 
perceberam que as trocas de marchas poderiam se tornar um fator decisivo nas pistas de 
corrida, surgiu então o sistema quick shifter, que por ser simples e de fácil adaptação a 
um câmbio tradicional também passou a ser utilizado em motocicletas de uso urbano. O 
assistente eletrônico deixa a troca de marcha mais rápida do que qualquer piloto é capaz 
de realizar, por eliminar o uso da embreagem e da necessidade de aliviar o acelerador 
para a mudança. Através de um sistema eletrônico, ao se pressionar o pedal de câmbio é 
cortada a ignição da moto por uma fração de segundos e a marcha superior é alcançada. 
Espera-se que o projeto venha atender as motocicletas de baixa e média cilindrada com 
excelente desempenho.
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DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE INDICADORES DE DIREÇÃO 
PARA MOTOCICLETAS
CAIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GOLIM
LEONARDO DE ALMEIDA GUIMARÃES
ULYSSES DE BARROS FERNANDES

 Sistema eletroeletrônico com finalidade de auxiliar pilotos de motocicletas, 
contra o inconveniente de esquecer as setas ligadas, o que acaba causando inúmeros 
acidentes de trânsito devido à má interpretação causada pelo uso indevido. Possui a 
finalidade de aumentar a segurança de condutores e pedestres. A metodologia deste 
trabalho, é desenvolver um protótipo onde o piloto terá 3 possibilidades de desligar as 
setas de sua moto: 1- ao efetuar uma curva, voltando para a posição vertical (ponto zero) 
o sistema desliga as setas automaticamente; 2- caso nenhuma conversão for detectada 
em 15 segundos após acionada as setas, o sistema também desligará automaticamente; 
3- caso o piloto pressione o botão seletor de direção, em sua posição central, as setas 
serão desligadas. Espera-se que com a implantação deste equipamento, ocorra uma re-
dução significativa nos casos de acidentes envolvendo motos, principalmente devido a 
má interpretação que as setas causam quando utilizadas indevidamente.

ESTUFA MONITORADA POR SENSORES
MAURO ALEXANDRE VIEIRA FRABETTI
GUILHERME PACHECO FELIX
ILDEBERTO DE GENOVA BUGATTI

 No Brasil a variedade de tipos de clima faz com que a produção de vegetais em 
certas regiões seja mais eficiente do que em outras. Muitos produtos só se desenvolvem 
com qualidade em determinados tipos de clima, limitando o cultivo pelo produtor espé-
cies de plantas exóticas, porque o clima de sua região não apresenta condições ideais. 
Dessa maneira cria-se a problemática de gerenciamento de fatores ambientais, dentro 
de uma estufa climatizada artificialmente para produção desses produtos. Esse Projeto 
tem como objetivo o desenvolvimento de uma estufa controlada, onde o produtor con-
siga criar um microclima internamente favorável para que a planta tenha suas especi-
ficidades de desenvolvimento garantidas, permitindo produzir vegetais de qualidade. 
A metodologia utilizada é projetar e construir um protótipo para verificar a eficácia do 
projeto proposto. A expectativa do projeto é que ele atenda às necessidades do produtor, 
garantindo uma produtividade elevada e boa relação custo beneficio.
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AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE INSERÇÃO DE EIXO NO ROTOR 
DE MOTORES ELÉTRICOS
DANIEL YUKIAHARA
GUILHERME SCARPARO MARTINS DE SOUZA
JOSÉ ARNALDO

 O processo de inserção de eixo no rotor de motores elétricos utilizado em uma 
determinada empresa, normalmente é efetuado manualmente, comprometendo a pro-
dutividade do processo, a qualidade e uniformidade do produto. Além disso, ocasiona 
problemas ergonômicos aos operadores e compromete os quesitos de segurança exigi-
dos pela NR 12. O objetivo desse trabalho é desenvolver um sistema mecatrônico auto-
matizado para inserção do eixo do rotor de motores elétricos. A metodologia utilizada é 
o desenvolvimento experimental de um protótipo para verificar a viabiliadade do pro-
cesso. Para desenvolvimento deste trabalho será necessário realizar um estudo de caso 
através de um mapeamento do processo. Com este trabalho, tem-se a expectativa de 
proporcionar ao colaborador uma postura adequada de trabalho conforme a NR 17 e 
com segurança de acordo com a NR12, dispor de dois colaboradores para serviços mais 
relevantes na empresa e a otimização do processo para uma melhor performance no 
desempenho

CADEIRA DE RODAS CONVERSÍVEL EM MACA
VICTOR HUGO LIMA DA SILVA
PEDRO HENRIQUE SANTANA DA SILVA
ULYSSES DE BARROS FERNANDES

 O tema abordado nesse trabalho é de suma importância atualmente, está no 
contexto do Curso de Mecatrônica Industrial e tem relevância social por beneficiar en-
fermeiros e pessoas com deficiência física que necessitam das cadeiras de rodas. Uma 
grande preocupação que existe, está relacionada ao tempo e esforço que um enfermeiro 
e/ou cuidador passa retirando e colocando na cama um idoso ou pessoas em estado 
pós–cirúrgico. Esse trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema flexível que 
possa converter uma maca em cadeira de rodas (ou vice e versa) mantendo o usuário 
acomodado. A metodologia utilizada é o desenvolvimento experimental de um protóti-
po mecatrônico para verificar a eficácia do projeto. Durante visitas em asilos, pode-se 
verificar a dificuldade dos cuidadores em retirar e colocar o paciente/idoso, que tem 
dificuldade de locomoção, da cama. Espera-se que o projeto atenda às necessidades de 
ajuda aos cuidadores e pacientes.
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GERADOR DE ENERGIA EÓLICA PARA ÁREAS RURAIS
GUILHERME VINICIOS DINIZ
DAVIDSON ROQUE DA SILVA
EDSON DETREGIACHI FILHO

 Este trabalho pretende orientar a produção de energia elétrica pelo método eólico 
e sua utilização de maneira otimizada. O sistema desenvolvido é destinado principalmente 
aos pequenos produtores rurais com o objetivo de diminuir os custos gerados pela utiliza-
ção da energia elétrica e também, para aquelas propriedades que não dispõem de rede de 
distribuição de energia. Esse projeto proposto pode ser utilizado para iluminação e força 
em pequenas propriedades rurais. A metodologia utilizada é o desenvolvimento experi-
mental de um protótipo de gerador eólico de baixa complexidade para verificar a viabilida-
de do projeto. Esse trabalho é relevante pois contribui para o desenvolvimento econômico 
do segmento de agricultura familiar e pequenos produtores rurais. Além disso, esse traba-
lho contribui com a sustentabilidade por tratar-se de utilização de energia renovável.

DOMÓTICA: SISTEMA RESIDENCIAL PARA RESOLUÇÃO DE TAREFAS
DANIEL HERMOM DE OLIVEIRA LIMA
LAERTE EDSON NUNES

 Esse projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de automa-
ção residencial para execução de tarefas, oferecendo segurança e conforto para seus 
usuários. Um aplicativo para aparelhos de celular será desenvolvido para controlar o 
sistema, com comunicação via Wi-Fi a segurança residencial é o principal objetivo des-
te projeto, onde serão utilizados sensores para que se comuniquem com o aplicativo. 
Esses sensores serão instalados em pontos estratégicos na residência, enviando a todo 
o momento as informações captadas para o aparelho celular do proprietário. A meto-
dologia é o desenvolvimento experimental de um protótipo utilizando um software de 
arquitetura, onde serão efetuadas implementações de recursos adicionais no modelo do 
projeto, Este projeto oferece segurança e comodidade, podendo auxiliar idosos, pessoas 
com dificuldades na movimentação emitindo alerta ao celular do cuidador.

VGA PARA TRANSPORTE DE CARGAS
FILIPE DE MESQUITA PEREIRA BERLANGA
WILLIAM KEIJI KOYAMA
ILDEBERTO DE GENOVA BUGATTI

 O desenvolvimento desse trabalho foi motivado para automatizar o transporte 
de peças e materiais em um ambiente de chão de fábrica de um sistema de manufatura. 
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Atualmente as linhas de manufatura encontram dificuldades no transporte de peças en-
tre uma célula produtiva e outra. O objetivo desse projeto é projetar e construir um Veí-
culo Guiado Automaticamente (VGA) que facilite o transporte de peças e produtos nesse 
ambiente. Os sistemas disponibilizados no mercado apresentam custo elevado, além de 
exigirem modificações no layout ou instalações do chão de fábrica. Para verificação da 
eficácia do projeto, está sendo construído o protótipo do VGA projetado. O veículo irá 
locomover-se por trajetórias pré-fixadas através de uma malha de linhas guias. Testes 
preliminares validaram o sistema de controle desenvolvido utilizando microcontrolado-
res. Espera-se que o protótipo seja aprovado em todos os testes submetidos e contribua 
para resolva o problema em questão.

AUTOMAÇÃO EM SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
DANILO LEANDRO MORAIS
JOÃO VICTOR PAES CAMILO
EDSON DETREGIACHI FILHO

 Esse projeto foi desenvolvido no Curso de Tecnologia em Mecatrônica Industrial 
da FATEC-GARÇA. Automação em sistemas de tratamento de água é um tema recente, o 
projeto abrange grande parte das áreas da mecatrônica com a utilização de equipamen-
tos eletromecânicos, software de supervisão (SCADA), além do controle no acionamento 
dos atuadores. Nos sistemas tradicionais, um dos grandes problemas é a manutenção 
dos filtros e o gerenciamento da água captada. Nesse contexto, o objetivo desse projeto 
é automatizar as etapas de tratamento, minimizando o tempo de manutenção e moni-
torando esse sistema com ênfase na qualidade do produto. A metodologia será a cons-
trução de um protótipo que em menor proporção realize cada etapa como uma estação 
tradicional, mas com um software que o controle, opere e supervisione. A expectativa é 
que o sistema desenvolvido possa contribuir para melhorar a eficácia e a eficiência dos 
sistemas de captação e tratamento de água.

GERENCIADOR AUTOMÁTICO DE BATERIAS ESTAIONÁRIAS PARA 
PROTÓTIPO SOLAR-SIMA
ROGERIO DA SILVA DOS SANTOS
MARCOS VINICIUS BUENO DE MORAES
EDIO ROBERTO MANFIO

 O sol com certeza é uma das fontes com maior potencial de uso em termos de 
energia alternativa. Paineis fotovoltaicas captam os raios do sol e os transformam em 
energia elétrica. Para maximizar o armazenamento e utilização dessa energia, esse pro-
jeto visa otimizar o processo de carga e evitar possíveis desperdícios, tanto da energia 
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responsável por carregar as baterias, quanto daquela fornecida posteriormente para ali-
mentar o circuito inversor, responsável por transformar a energia estocada nas baterias 
em tensão para alimentar os periféricos de uso diário. Será utilizado nesse projeto a pla-
ca solar para captura dos raios solares, baterias para armazenar a energia e um circuito 
lógico que gerenciará a comutação entre as baterias, especificamente seu nível de carga 
e autonomia. Este projeto tem como base pesquisa bibliográfica relacionada às áreas de 
Elétrica e Eletrônica e conta com a montagem de um sistema que será incorporado no 
protótipo SOLAR-SIMA da Fatec Garça.

SOFTWARE PARA CONTROLE DE MOVIMENTO DE VEÍCULO 
TERRESTRE NÃO TRIPULADO
MICHEL ANDERSON PAULINO
MARCOS VINICIUS BUENO DE MORAIS
EDIO ROBERTO MANFIO

 Este trabalho apresenta um algoritmo em C capaz de controlar a movimenta-
ção de um veículo terrestre não tripulado de forma autônoma, utilizando uma gama de 
sensores. A elaboração do programa está vinculada ao Projeto Fapesp da Faculdade de 
Tecnologia de Garça e a pesquisa sendo desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica, 
simulação em software e integração ao protótipo. O projeto possui sua principal relevân-
cia na facilidade de adaptação junto a outros sistemas que necessitem de um transporte 
não tripulado em espaço amplo. O algoritmo foi desenvolvido para a plataforma Arduino 
e conta com seis etapas e principais: a) Controle de nível lateral e frontal; b) Determi-
nação de terreno; c) Controle de evasão; d) Comunicação Serial e Wireless; e) Econo-
mia de Energia e; f) Controle de velocidade, distância, posicionamento e movimentação. 
Espera-se que, com esse programa, o veículo tenha autonomia suficiente para não cair, 
quebrar, se deformar ou se molhar quando estiver em movimento.

GERADOR DE ENERGIA EÓLICA PARA MICROPROCESSADORES
BRENDO
MARCOS VINÍCIUS BUENO DE MORAIS
EDIO ROBERTO MANFIO

 A utilização de energia eólica ainda é bastante tímida no Brasil se comparada 
a outros países. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é construir um gerador eólico 
para complementar o sistema fotovoltaico do protótipo Solar-Sima, parte integrante do 
Projeto Fapesp da Fatec Garça e ajudar a manter seus microprocessadores operando 
mesmo com falta de energia solar, proporcionando redução de custos em operações de 
protótipos de monitoramento remoto. Para a concepção deste protótipo será feita pes-
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quisa bibliográfica nas áreas de Energia Eólica e Mecatrônica. Quanto aos materiais, se-
rão utilizados como componentes principais gerador eólico, turbinas eólicas e caixa de 
engrenagens elementares. Os resultados esperados são a produção de energia auxiliar 
para sustentar a alimentação de protótipos mecatrônicos operados à distância mesmo 
em períodos de chuva com pouca disponibilidade de sol.

SISTEMA DE COLETA E ARMAZENAMENTO DE PEDRAS DE GRANIZO
GUILHERME CRUZ DE LIRA
MARCOS VINICIUS BUENO DE MORAIS
EDIO ROBERTO MANFIO

 Dados sobre queda de granizo no Brasil são extremamente limitados porque 
tais eventos ocorrem sobre pequenas áreas e por um curto intervalo de tempo. Embora 
efêmeros, podem causar perdas financeiras significativas. Para avaliar as possibilida-
des de formação de granizo, deve-se realizar uma análise química e microbiológica das 
pedras de gelo. Para isso, este projeto consiste em desenvolver um sistema de coleta e 
armazenamento de pedras de granizo, acoplado em um Veículo Terrestre Não Tripulado 
- VTNT, com a finalidade de minimizar alteração da composição original das pedras. A 
primeira parte deste trabalho é a montagem do sistema de coleta que consiste em um 
braço robótico. Os principais materiais para o desenvolvimento do projeto serão um Mi-
crocontrolador Arduino Uno, um sensor infravermelho, quatro servo motores, dois LEDs 
e uma fonte de alimentação. O equipamento tem potencial de se tornar produto aplicável 
ao monitoramento e coleta de materiais em vários segmentos da agricultura.
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BIG SCHOLARLY DATA: UM ESTUDO DE CASO PARA ETL 
UTILIZANDO HADOOP APLICADO AO REPOSITÓRIO DE DADOS DE 
PESQUISA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEM
ISRAEL DA COSTA BATISTA
FÁBIO PIOLA NAVARRO

 O presente projeto consiste na obtenção de conhecimentos da áreas de Big 
Data e Inteligência Artificial a partir da realização de pesquisas em livros e documenta-
ções digitais, tendo como objetivo a obtenção de técnicas de Natural Language Proces-
sing, Machine Learning, Latent Dirichlet Allocation e Big Scholarly Data  que possibilitem 
a manipulação de artigos de diversas áreas em um ambiente acadêmico, juntamente com 
a aplicação das técnicas obtidas com tais pesquisas na construção de um novo modelo 
de estruturação e recuperação de dados do repositório http://aberto.univem.edu.br, de 
forma a dinamizar a busca por artigos das mais diversas áreas dentro deste repositório.

ESTUDO, SÍNTESE E IMPLEMENTAÇÃO DE AMBIENTES DE 
HARDWARE E SOFTWARE PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 
FOTOVOLTAICA
MAIK RODRIGUES RIBEIRO
VALDEIR DA SILVA NETO
MARCELO DE SOUZA DA SILVA DOS SANTOS
ILDEBERTO DE GENOVA BUGATTI

 O projeto Solar busca aprimorar técnicas de geração de energia elétrica utili-
zando de painéis solares (fotovoltaicos), que ano a ano vem apresenta crescimento ex-
ponencial em sua procura a nível mundial. Um dos fatores importantes para este projeto 
otimizar a capacidade de geração de energia dos painéis fotovoltaicos existente no mer-
cado, através da busca da luz solar, movimentando automaticamente o painel de forma 
que os raios solares incidam sobre o painel com grau de 90 graus. Para tanto, é neces-
sário o desenvolvimento de soluções capazes de monitorar dados gerados por sensores 
presentes no protótipo e transformá-los em decisões autônomas. Neste projeto também 
deve serão implementadas ferramentas de reconhecimento e comandos por voz para o 
Português do Brasil; utilizando como referência estudos linguísticos específicos apre-
sentados pelo ALiB (Atlas Linguístico do Brasil). Esse fato possibilita a geração de otimi-
zada de energia com o advento de interfaces naturais de controle.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
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AR DIGITAL
SAMUEL PEREIRA DE OLIVEIRA
RICARDO JOSÉ SABATINE

 Desenvolvimento de sistemas web e mobile, que gerenciam informações em 
tempo real dos processos de AR(Aviso de Recebimento). Tornando essas informações 
úteis para os usuários envolvidos dentro deste processo. Dentro deste cenário serão 
geradas informações com nível de apoio a tomada de decisão. Também serão geradas 
informações em nível de estratégia comercial.

AMBIENTE PARA EXTRAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
UTILIZANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PROCESSAMENTO DE 
LINGUAGEM NATURA
VICTOR JANUARIO GIANVECHIO
CAIO SARAIVA CONEGLIAN

 Este trabalho tem por objetivo desenvolver um ambiente para extração da in-
formação de notícias, eventos e editais relacionados à tecnologia da informação a partir 
de técnicas de inteligência artificial e processamento de linguagem natural. A aplicação 
está sendo desenvolvida utilizando M.E.A.N Stack, acrônimo para um conjunto de tec-
nologias: MongoDB, ExpressJS, AngularJS e NodeJS. A extração é feita pelo framework 
web scraping Puppeteer juntamente com os serviços da IBM Watson Natural Language 
Understand (NLU) para entender e extrair entidades e palavras chaves; e Natural Lan-
guage Classifier (NLC) para classificar os dados e trabalhar com inteligência artificial. 
Como fonte de extração está o Inova Marília, site de conteúdo informacional relacionado 
à tecnologia da informação. Para os resultados, espera-se uma base de conhecimento 
estruturada e classificada para auxiliar na busca de conteúdos informacionais.

DESENVOLVIMENTO DE UMA ARQUITETURA DE MICROSSERVIÇOS 
PARA SISTEMA DE APOIO A TOMADA DE DECISÃO CRÍTICA
CÁSSIO GUILHERME VIANA DOS SANTOS
LEONARDO CASTRO BOTEGA

 Consciência Situacional (SAW) é um conceito utilizado para definir o nível de 
entendimento que uma pessoa detém sobre uma situação, como contextos de objetos e 
entidades envolvidas e sua evolução futura. Para operadores de sistemas de avaliação de 
emergências, deter SAW é fundamental para tomar decisões mais assertivas e mitigar 
falhas que oferecem riscos à vida e ao meio ambiente. O trabalho visa o desenvolvimen-
to de uma arquitetura de microserviços para o sistema DF100Fogo, uma plataforma de 
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apoio à SAW pela análise de situações de emergências de incêndio. O sistema emprega 
dados heterogêneos, dinâmicos vindos de fontes como: serviços de geolocalização, re-
levo, clima e dados provenientes de humanos, constituindo-se um desafio para gestão 
de informações significativas para a tomada de decisão. As características inerentes à 
complexidade na aquisição e processamento dos dados impõem a demanda de uma ar-
quitetura robusta, considerando a comunicação entre diversos componentes do sistema.

COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE FUSÃO DE DADOS NO CONTEXTO 
DE ANÁLISES CRIMINAIS
LEONARDO SOI SATO SANTOS
LEONARDO CASTRO BOTEGA

 A Consciência Situacional (SAW) é um termo amplamente utilizado quando se 
trata de sistemas de tomada de decisão. SAW possui três níveis de abstração: o primei-
ro nível representa o reconhecimento dos elementos pertinentes em um ambiente; o 
segundo nível a compreensão de seus status no ambiente e por fim sua projeção para o 
futuro. Visto que sistemas de análise de situações criminais dependem de informações 
significativas para suportar a decisão crítica, este trabalho tem como objetivo poten-
cializar a produção de informações relevantes à obtenção de SAW no contexto criminal 
utilizando técnicas de fusão de dados. Devido à dinamicidade e complexidade dos dados 
deste domínio, a fusão propõe alternativas viáveis para melhorar a representatividade 
dos dados e também alguns desafios, como a determinação do melhor algoritmo para 
cada caso. O trabalho busca assim identificar e comparar os melhores algoritmos de fu-
são de dados, levando em consideração suas particularidades.

FRAMEWORK PARA DESIGN DE FASE - DO RASCUNHO NO PAPEL À 
ELEMENTOS DE DESIGN DE FASE
SAMUEL SEIDJY PADOVAN
RODOLFO BARROS CHIARAMONTE

 Dentro do desenvolvimento de jogos digitais são necessários vários compo-
nentes que são utilizados para compor o jogo. O cenário é um dos componentes que 
compõem um jogo e é composto pelo terreno, que pode ter características diferentes 
em cada área, e objetos que ficam sobre o mesmo. Neste projeto serão utilizados o pro-
cessamento de imagens e a análise de imagens para transformar rascunhos e desenhos 
coloridos feitos à mão em áreas correspondentes ao terreno representado pelo desenho. 
Assim será desenvolvido um framework, composto por regras para a geração dos dese-
nhos e uma ferramenta capaz de transformar esses desenhos nas áreas que compõem o 
terreno, além de também permitir a aplicação de texturas nessas áreas.
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MODELOS PROBABILÍSTICOS DE TÓPICOS E SEU AUXÍLIO NA 
ORGANIZAÇÃO E TOMADAS DE DECISÕES DAS ORGANIZAÇÕES
INGRID NAYARA DA SILVA ORTEGA
FÁBIO PIOLA NAVARRO

 Baseando-se em tecnologias de organização e auxílio as tomadas de decisões 
nas organizações, o projeto busca compreender como o LDA e algoritmos de aprendiza-
do de máquina podem auxiliar nesses seguimentos nas empresas, tendo como principal 
objeto de estudo, a utilização de notas fiscais eletrônicas, documento responsável pelo 
controle de circulação de mercadoria e prestação de serviços. O LDA (Latent Dirichlet 
Allocation) é um modelo probabilístico de tópicos, desenvolvido para simplificar a ex-
tração de dados de grandes quantidades de documentos, onde organizam coleções em 
tópicos, que por sua vez, são formados através de um grupos de palavras que ocorrem 
frequentemente nos documentos, os algoritmos de aprendizado de máquinas, tem a res-
ponsabilidade de utilizar esses tópicos para uma melhor armazenagem de documentos 
e extração de informações importantes como custos que determinadas empresas obtém 
com impostos e até mesmo auxiliar no melhor controle de estoque e faturamento.

ARTEFATOS INFORMACIONAIS DO ECOSSISTEMA 
PAULISTA DE INOVAÇÃO
TAMARA DA SILVA ZONER
ELVIS FUSCO

 A necessidade pelas organizações em inovação tem aumentado a procura por 
órgãos que apoiem e incentivem o desenvolvimento produtivo de empresas de tecno-
logia e inovação. Com esta crescente demanda, os órgãos de apoio à inovação têm se 
expandido e estão surgindo novos ambientes de inovação espalhados por todo o Brasil. 
O objetivo deste trabalho é realizar um levantamento dos ambientes de inovação e gerar 
uma série de artefatos informacionais do Ecossistema Paulista de Inovação que demons-
tre a base inicial para a construção de um ambiente informacional sobre os ambientes 
formais de inovação paulista.

FONTES INFORMACIONAIS NO CONTEXTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
GABRIEL GABRIEL LINO DE MARCO
FABIO PIOLA NAVARRO

 Atualmente a quantidade de dados disponíveis na Internet é muito alta, no en-
tanto, a disponibilidade de dados não garante a utilidade dos mesmos, portanto, meca-
nismos de extração e análise destes dados são necessários para uma tomada de decisão 
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assertiva em qualquer área. A área da construção civil não se difere deste contexto apre-
sentado, pois não possui um local centralizado que reúne dados e informações sobre a 
área, o que propicia pesquisas e análises sistemáticas. Neste contexto, este trabalho tem 
como objetivo a pesquisa sobre fontes informacionais na construção civil e a proposição 
de um projeto integrado para extração e disposição dos dados para tomada de decisão 
assertiva neste ambiente. Para isso, a pergunta principal dessa pesquisa é; como e onde 
extrair dados relevantes referentes à construção civil por meio de scraping e posterior-
mente armazenar os mesmos e, por fim, extraí-los organizando-os em tópicos e fazer 
uma classificação rotulando-os.

MACHINE LEARNING: APRENDIZADO NA LITERATURA
LUIZ PAULO VIEIRA
FABIO PIOLA NAVARRO

 A análise de textos apoiado por algoritmos de aprendizado de máquina tem se 
tornado ferramenta importante para tomadas de decisão dentro de empresas e organiza-
ções. Neste contexto, a aprendizagem de máquina pode auxiliar campos do conhecimento 
como a literatura e ensino, este trabalho tem o objetivo de fazer uma análise dos possíveis 
algoritmos que podem auxiliar o conhecimento sobre o modelo de escrita de autores com 
o intuito de fazer um estudo e propiciar uma classificação de textos baseada nos tópicos 
de cada obra, desta maneira poderá criar um novo modo de ensino da literatura.

MEDICINA VIRTUAL
DANIEL MOYA DA SILVA
ALLAN CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA

 Na medicina, alguns tipos de doença e de tratamento são complexos e difíceis de se  
explicar ao paciente, podendo deixá-lo confuso e assustado. Nesse contexto, o pro-
jeto tem como objetivo melhorar a interação do médico com o paciente, fazendo uso 
de técnicas de Realidade Virtual e Aumentada, gerando uma ferramenta de visuali-
zação 3d de órgãos. O médico poderá interagir com a ferramenta podendo simular  
o roteiro de determinados tratamentos, podendo ser usada tanto para conversas com 
pacientes, quanto para discussão com a equipe para preparar uma cirurgia, e por  
estudantes para entender melhor cada órgão e suas doenças e tratamento.
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DESENVOLVIMENTO DE MODELO SEMÂNTICO DE REPRESENTAÇÃO 
DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS PARA SUPORTAR A AVALIAÇÃO DE 
SITUAÇÕES DE RISCO
JORDAN FERREIRA SARAN
LEONARDO CASTRO BOTEGA

 Consciência Situacional (SAW) se refere ao nível de consciência que um indiví-
duo ou equipe detém sobre uma situação. No domínio de gerenciamento de riscos, falhas 
de SAW podem induzir operadores humanos a erros no processo decisório. Processos 
de avaliação de situações, envolvem métodos de mineração, fusão de dados e outros, po-
dendo gerar melhores informações e contribuir para a SAW. Entretanto, a caracterização 
de cenários complexos está sujeita a problemas de representação das informações, o 
que pode influenciar a interpretação das mesmas quanto à sua qualidade e significância. 
Além disso, as soluções são restritas a mecanismos sintáticos para a determinação de 
relações entre as informações. Assim, esta proposta objetiva o desenvolvimento de uma 
nova abordagem de representação semântica de informações de situações de risco, mais 
especificamente ontologias de domínio, instanciadas com dados criminais e qualidade 
da informação.
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A ACESSIBILIDADE DE SURDOS NO CULTO LITÚRGICO: UMA 
ANÁLISE DE SUA PARTICIPAÇÃO À LUZ DOS DOCUMENTOS DA 
IGREJA
JOÃO PAULO GABRIEL MENDES DE MORAES
RENAN MOREIRA GARCIA
JOSINO JUNIOR NUNES DE SOUZA
BIANCA PEREIRA RODRIGUES YONEMOTU

 Desde os primórdios do cristianismo, podemos encontrar relatos do culto li-
túrgico sendo celebrado em comunidade, de modo que todos tomassem parte na oração 
e, juntos, oferecessem um único sacrifício ao Senhor. O Concílio Vaticano II, com a Cons-
tituição Dogmática Lumen Gentium, muito nos alertou sobre o sacerdócio comum dos 
cristãos, levantando uma discussão significativa acerca da cooperação dos fiéis para a 
oblação eucarística. Há, no entanto, grande dificuldade no que tange a uma eficaz parti-
cipação de cristãos surdos no culto litúrgico, devido à escassez de recursos que contri-
buam com a sua compreensão do mistério celebrado. Assim, o objetivo deste trabalho é 
refletir acerca da implementação de métodos que auxiliem os cristãos surdos a melhor 
participar da Eucaristia.

RELIGIOSIDADE POPULAR: O POVO E SUAS PRÁTICAS RELIGIOSAS
LUCIANO VILALBA MOURA
MAURÍLIO ALVES RODRIGUES

 Ao analisar o contexto da religiosidade popular no Brasil, sua origem, bem 
como a maneira como foi vivenciada, observa-se que o brasileiro é um povo verdadei-
ramente religioso, que em sua maneira de conviver manifesta uma multiplicidade de 
crenças e práticas religiosas, que o conduz a viver uma religião festiva, visível e comuni-
tária.  Essa forma múltipla de organização encontra sua fundação na formação histórica 
de nosso país, que é marcada e configurada por meio de uma pluralidade de fatores 
que hoje constitui fundamentalmente a sociedade brasileira e seu perfil religioso. No 
catolicismo brasileiro, são inúmeras as práticas religiosas, o culto a objetos sagrados, a 
veneração a imagens de santos, as festas, novenas, procissões, as peregrinações e roma-
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rias a santuários onde os cristãos podem manifestar sua devoção, sejam elas, por meio 
de rezas, promessas e orações ao Divino. Estas são manifestações que simbolizam o 
caminho percorrido pelos devotos em direção ao Sagrado.

POSSESSÃO, EXORCISMO E ORAÇÃO DE LIBERTAÇÃO
ÉDER FERREIRA BRUNO
EDMILSON JOSÉ ZANIN

 Na atualidade percebe-se uma crise de identidade humana e, de fé em muitos 
cristãos. Ludibriados pela sociedade contemporânea, buscam incessantemente uma 
forma de se libertarem de tudo o que lhes parece aprisionar, e acreditam que a religião 
é a maior dessa prisão. Mas esquece-se o homem que o ser humano foi criado por Deus 
e para ele deve voltar, e quanto mais se afasta da verdadeira religião, mais o coração 
humano fica vulnerável aos ataques externos que só a proximidade do homem com 
Deus pode evitar. Essa distância que é causada pelo racionalismo desenfreado somado 
a um ateísmo alienante, tem como contribuição um decréscimo de fé, que abre espaço 
para a superstição. Essa abertura faz com que cada vez mais os fiéis recorram à astrolo-
gia, e que pessoas consideradas “paranormais” ganhem espaço, em detrimento de uma 
mente bombardeada de informações ilusórias vindas da televisão, dos rádios, jornais e 
demais meios de comunicação como a internet.

OS SACRAMENTOS COMO AÇÕES SALVÍFICAS DE CRISTO E AS SUAS 
IMPLICAÇÕES NA VIDA DO CRISTÃO
JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA
MANOEL PACHECO 
 Por meio dos seus atos históricos, Cristo curou, reestabeleceu a dignidade, 
anunciou a Boa Nova do Reino, enfim, passou fazendo o bem, mostrando aos homens o 
caminho do Pai. Depois de Cristo, a Igreja, corpo de Cristo se torna a dispensadora da 
Salvação, e, por isto, está na essência da Igreja o caráter missionário de fazer com que 
todos os homens cheguem ao conhecimento de Cristo, para que, assim, a salvação con-
tinue a se manifestar nos homens por meio dos atos físicos, reais e salvíficos de Cristo. 
Isto acontece por meio dos Sacramentos que o próprio Cristo instituiu e a Igreja orga-
nizou e administra. Para que possamos compreender isto, é preciso entender como se 
dá a ação real de Cristo em nós por meio dos Sacramentos, demonstrando que os Sacra-
mentos são a manifestação da Graça de Deus, realizados por Cristo por meio da Igreja, 
através do qual nos vêm a manifestação da nossa salvação e conforme a disposição de 
coração em recebê-los e vivê-los, produzem frutos salvíficos em nós.
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O COUNSELING COMO FERRAMENTA DE SUPORTE PARA O 
MINISTÉRIO PRESBITERAL CATÓLICO
JONATHAS ALFREDO ZAKIR PEREIRA
REGINALDO MARCOLINO

 O ministério presbiteral na Igreja Católica Apostólica Romana é exercido 
por homens que passam por um processo de formação bem longo. São responsáveis 
por cuidar de certa porção do povo que professa essa religião e dos bens materiais 
e espirituais da Igreja. Essa função apresenta grandes desafios, principalmente ao 
conciliar a própria humanidade com o cuidado de si e dos outros. Existem neste ca-
minho dores, angústias, cansaço físico e mental, além de excessiva preocupação com 
a vida do próximo, que podem gerar disfunções mais graves, como a síndrome do 
esgotamento emocional, também chamada de Síndrome de burn-out. Nesse sentido, 
o counseling pode ser uma ferramenta valiosa para que o presbítero católico faça 
um caminho interior e consiga ajudar de forma plena e consistente as pessoas pelas 
quais são responsáveis.

IGREJA: SACRAMENTO DE SALVAÇÃO NO MUNDO
VITOR HUGO PINHEIRO
REGINALDO MARCOLINO

 No livro dos Atos dos Apóstolos percebemos que os apóstolos anunciavam que 
a Salvação está exclusivamente vinculada a Jesus Cristo. A partir desta premissa pode-
mos inferir que a Salvação não é meramente uma conquista humana, pois trata-se de 
um dom que nos é oferecido pelo próprio Deus. No plano salvífico, a função da Igreja 
Católica, e também das demais religiões, é ser sacramento da Salvação, ou seja, ser atra-
vés da palavra e do testemunho um sinal da Salvação que Deus oferece gratuitamente à 
humanidade. Tal tarefa exige de nós empenho e ardor missionário, tendo em vista que 
podemos afastar o homem da Salvação quando não damos testemunho de fé e de amor 
a Deus e ao outro. A Igreja é considerada como o Corpo de Cristo, pois participa da sua 
obra de Redenção da humanidade. Nosso desafio, como ressalta o Papa Francisco, é ser 
uma “Igreja em saída” que vai ao encontro daqueles que se encontram nas periferias 
existenciais da vida.
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A ÉTICA ESCATOLÓGICA COMO HORIZONTE DA PRÁXIS CRISTÃ: 
A PROMOÇÃO DA JUSTIÇA E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 
INTEGRAL À LUZ DA ESPERANÇA
DANILO CORDEIRO SILVA
REGINALDO MARCOLINO

 A fé e a esperança cristãs são performativas, pois implicam a vida do crente na 
construção de um mundo mais justo e solidário, direcionando sua conduta para a pro-
moção do desenvolvimento integral do ser humano. Nesse sentido, a pergunta sobre o 
futuro implica também a interrogação pelo presente: aquilo que acontecerá com a alma 
no momento de seu juízo está intimamente ligado com a utilização de sua liberdade ao 
longo da caminhada terrestre, de tal modo que todo esforço histórico para a obtenção 
da justiça adquire, à luz da esperança cristã, um valor transcendente. A partir da análise 
da Escritura e do Magistério eclesial, a presente pesquisa busca perceber a incidência 
do juízo pós-morte sobre a práxis cristã. Apoiados pela fé na justiça de Deus, que requer 
adesão séria e comprometida, os cristãos unem-se a todos os que trabalham pelo de-
senvolvimento humano.

MARIA NO PLANO SALVÍFICO SEGUNDO O EVANGELHO 
DE SÃO LUCAS
FÁBIO DONIZETTI RIBEIRO
EDMILSON JOSÉ ZANIN

 No decorrer dos séculos a Pessoa de Maria, Mãe de Jesus, tem sido sinal e ins-
trumento de condução de inúmeros cristãos à seu Filho. Porém, outros cristãos a rejei-
tam e nem sequer procuram conhecer ou se aprofundar para descobrir sua importância 
no plano da salvação. Partindo de uma visão bíblica, mariológica, teológica-especulativa 
e espiritual podemos contemplar a grandiosidade e a beleza da figura feminina que é 
recordada por todos como a “Bem Aventurada”, “Cheia de graça”, escolhida por Deus 
para ser a Mãe de seu Filho. Dentro da visão do Evangelista São Lucas, conhecido como 
o teólogo da salvação, buscamos demonstrar a importância da Mulher cuja vida vol-
tou-se toda para Deus. Sua vida relatada por São Lucas entrelaçada a vida de seu Filho, 
nos conduz a uma melhor compreensão de sua importância no plano de Deus em salvar 
toda humanidade. Por Maria é que nos veio o Salvador, que é Cristo Senhor (cf. Lc 2,11-
12). Através de seus olhos podemos ver com mais docilidade a Pessoa de Cristo.
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