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CONTROLADORIA EMPRESARIAL E CONTROLADORIA PÚBLICA: COM 
ENFOQUE NA ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL 

 
 

Alunos: OLIVEIRA, Camila Bahia de; SOUZA, Gabriele Nascimento. 

Orientador: PAULA, Adian Francisco Almeida de. 

 
 

RESUMO 
 

 

O objetivo geral desta investigação foi evidenciar o papel da controladoria na esfera 

pública e no contexto empresarial, para certificar a boa Administração Gerencial 

destas organizações. A Metodologia desta pesquisa baseou-se em levantamentos 

bibliográficos compostos por livros, artigos de periódicos e material digital, com o 

intuito de identificar conceitos, características e conclusões que serviram de 

parâmetros para o desenvolvimento deste estudo. E ainda um estudo de caso a 

partir de projetos e programas emanados do governo federal (Brasil Transparente e 

Programa de Integridade), respectivamente projetos públicos e empresariais, em 

comparação com os princípios e procedimentos da controladoria pública e 

empresarial. Em síntese, a controladoria presente nestas organizações ocasionaram 

diversas transformações em sua gestão, culminando no desenvolvimento de novos 

procedimentos administrativos e gerenciais para melhorias nas tomadas de decisões 

e melhor transparência. No que tange a controladoria, provou-se que estes órgãos 

públicos e privados utilizam o controle gerencial em seus processos e suas rotinas 

internas. Com isso, pode-se concluir que a controladoria pública ou privada no Brasil 

representa um avanço para os gestores no tocante ao maior controle na sua gestão, 

minimizando falhas, fraudes e desvios que podem corromper as atividades relativas 

à administração gerencial de cada empreendimento.  

 
 
 
Palavras-chave: Controladoria Empresarial; Controladoria Pública; Administração 

Gerencial; Transparência. 
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A CONTROLADORIA AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE AUXÍLIO NA 
GESTÃO: ÊNFASE NO SUJEITO ECOLÓGICO 

 
 

Aluno: TEIXEIRA, Ana Clara Sampaio. 

Orientador: PAULA, Adian Francisco Almeida de. 

 
 

RESUMO 
 

Com o passar dos anos a controladoria foi permitindo a entrada de questões 

ambientais em seu contexto empresarial, a fim de assegurar auxílio à gestão e a 

prática ambiental entre os seus colaboradores, proporcionando uma difusão nas 

empresas e na sociedade ao seu redor. Diante do exposto, este estudo teórico 

pretende apresentar a contribuição da controladoria ambiental para auxílio na gestão 

e os caminhos para beneficiar os seus colaboradores sobre as questões ambientais, 

tornando-os, assim, os chamados sujeitos-ecológicos. Acredita-se que a 

controladoria ambiental além de gerar informações desta área, possibilita entender 

às questões ambientais da empresa e formar indivíduos mais participativos nas 

questões ecológicas atuais. A Metodologia desta pesquisa baseou-se em 

levantamentos bibliográficos compostos por livros, artigos de periódicos, jornais e 

material digital, com o intuito de identificar conceitos, características e conclusões 

que serviram de parâmetros para o desenvolvimento deste estudo. E ainda, um 

estudo de caso com os procedimentos adotados por esta educação ecológica 

encontrados na empresa Fibria Celulose S.A, em comparação com os princípios da 

controladoria ambiental. Em síntese, a controladoria presente nestas organizações 

ocasionaram diversas transformações em sua gestão, culminando no 

desenvolvimento de novos procedimentos em desenvolvimento pessoal (sujeito 

ecológico) e gerenciais para melhorias na divulgação das questões ambientais. Com 

isso, pode-se concluir que projetos internos ou externos presentes nas organizações 

podem garantir projeções futuras que garantirão resultados transformadores a todos 

os indivíduos nas próximas gerações. 

 
Palavras-chave: controladoria; controladoria ambiental; gestão; sujeito ecológico.
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O USO COMPETITIVO DA MARCA NO FRANCHISING: ESTUDO DE CASO 
EMPRESA CACAU SHOW 

 
 

Alunos: ALMEIDA, Zezabel Estevão Costa de; BENTO, Káian Filipe Vilela. 

Orientador: PAULA, Adian Francisco Almeida de. 

 
 

RESUMO 
 

 

O objetivo geral desta investigação foi analisar o potencial do uso competitivo da 

marca no franchising e as características que tornam a utilização das franquias pelos 

empreendedores, tornando-os competitivos no mercado nacional. 

Metodologicamente, esta pesquisa baseou-se em levantamentos bibliográficos 

compostos por livros, artigos de periódicos, jornais e material da internet, com o 

intuito de identificar conceitos, características e conclusões que serviram de base 

para o desenvolvimento deste estudo. E ainda, um estudo de caso com dados 

encontrados na empresa Cacau Show, em comparação com os princípios e 

características do franchising, empreendedorismo, e gestão da marca. Em síntese, o 

desenvolvimento de franquias em diversos segmentos tornou o empreendedorismo 

uma forma de estratégia, diante das variações econômicas e da melhoria na gestão 

da marca desconhecida, estabelecendo pelo franqueado um negócio mais lucrativo 

e de fácil acesso, culminando em empreendimentos duradouros e com apoio do 

franqueador. No que tange ao franchising, provou-se que as empresas geridas por 

empreendedores neste segmento contribuem para o aumento do empreendedorismo 

em diversos ramos de negócio. Com isso, pode-se concluir que o franchising 

nacional representa um grande avanço no tocante ao número de empregos no país, 

empreendedores e a entrada de profissionais gestores com maiores garantias de 

crescimento e desenvolvimento do seu próprio negócio. 

 

 

 

Palavras-chave: marketing; empreendedorismo; franchising; gestão da marca.
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PROJETO DE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS. A APLICAÇÃO DO CONCEITO DE 
ECOEFICIÊNCIA E ECODESIGN NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 

 
 

Alunos: PEREIRA, Dayane Cristine Silva Pereira; PAULA, Kassiellen Maria de 

Almeida. 

Orientador: ALVES, Carlos Eduardo Teobaldo. 

 
 

RESUMO 
 

 

Devido aos problemas ambientais e de energia, tem sido necessário desenvolver 

produtos e processos com eficiência e eficácia, que reduzam tais impactos, 

conscientizando a todos os cidadãos, organizações e consumidores. Atualmente há 

um grande problema no descarte indevido de produtos e materiais após a utilização, 

e esse descarte pode causar enorme impacto ao meio ambiente. Este artigo objetiva 

apresentar projetos de produtos sustentáveis, com aplicação dos conceitos de 

ecoeficiência e ecodesign, e o desenvolvimento de produtos que consumam menos 

energia e recursos naturais, além da reciclagem dos materiais utilizados durante e 

após o processo de fabricação, contribuindo na redução do impacto ao meio 

ambiente, prolongando os recursos para as gerações futuras. Foram realizadas 

pesquisas bibliográfica, descritiva e exploratória, as quais levantaram questões 

como o desenvolvimento sustentável, a produção de produtos preservando os 

recursos naturais e a economia de energia dos produtos com o Selo Procel. As 

organizações, aderindo tais práticas, como projetar produtos que em sua concepção, 

utilização e descarte, consumam menos recursos naturais e energia, contribuindo 

com o meio ambiente e ainda conquistarão uma melhor colocação no mercado, 

devido ao reconhecimento sustentável pela sociedade em geral. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Ecoeficiência; Ecodesign; Desenvolvimento Sustentável. 
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GESTÃO DE ESTOQUES EM UM PARQUE AQUÁTICO: A APLICAÇÃO DE 
INDICADORES PARA MELHOR DESEMPENHO E REDUÇÃO DE CUSTOS NA 

EMPRESA 
 

 

Alunos: PEIXOTO, Armanda Cristina de Melo; FELIPPE, Erick Neme. 

Orientador: ALVES, Carlos Eduardo Teobaldo. 

 

 

RESUMO 
 

Diante de uma instabilidade mercadológica presente nos dias atuais, faz-se 

necessário que as empresas busquem por soluções que permitam alavancar seus 

resultados tornando-as competitivas e mantendo-as ativas no mercado. Diante disso 

o objetivo do presente trabalho será abordar o tema gestão de estoques e mostra-lo 

como uma ferramenta para redução de custos, maior geração de riqueza e melhor 

atendimento aos clientes, através da adoção de indicadores de desempenho de 

estoque. Para fins metodológicos, o presente estudo pode ser classificado de duas 

formas, quanto aos fins, a pesquisa será descritiva porque descreve características 

de um modelo de gestão existente na empresa, registrando e analisando seus dados 

a fim fundamentar o sistema de gestão de estoques e eventuais sugestões. E 

quanto aos meios, a pesquisa será documental e bibliográfica. Bibliográfica porque 

se utilizou de materiais publicados por vários autores, livros e redes eletrônicas, 

acessível ao público em geral. Documental porque se valerá de documentos, 

informações e registros fornecidos principalmente por meio eletrônico. A empresa 

estudada é referente a um clube aquático, que utiliza diversos materiais para 

tratamento da água e limpeza das piscinas, onde observou-se a ausência do 

controle de estoques, frequentemente havendo excesso ou falta de produtos 

gerando prejuízos a empresa. Diante deste contexto, percebe-se a importância de 

uma administração de estoques eficiente, minimizando o emprego de recursos 

financeiros em estoque e garantindo que o atendimento da demanda não seja 

comprometido pela falta de materiais. 

 

Palavras-chave: Estoque, Gestão de Estoque, Indicadores de Desempenho. 
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PLANEJAMENTO DE UM EVENTO DE LUDERIA UTILIZANDO TÉCNICAS DE 
GESTÃO DE PROJETOS CONFORME PMBOK 

 

 

Alunos: COSTA, Lucas Monteiro e; AGUIAR, Marcelo Amaral de. 

Orientador: ALVES, Carlos Eduardo Teobaldo. 

 

  

RESUMO 
 

 

Na atualidade nota-se que vários eventos tem sido realizados sem qualquer tipo de 

planejamento ou a utilização de qualquer técnica de gestão trazendo assim 

ineficiência durante toda as fases do seu ciclo de vida. Diante do exposto este 

trabalho tem como objetivo demonstrar a viabilidade de um evento voltado para o 

segmento de luderia através da fase de planejamento da gestão de projeto utilizando 

a metodologia aplicada, bibliográfica e documental para levantar os conceitos gerais 

de projeto e especificamente das áreas de conhecimento no gerenciamento de 

projetos através do Guia PMBOK® e concluir que é possível visualizar evento como 

um projeto e ainda aplicar as ferramentas das áreas de conhecimento de gestão de 

projetos para tornar mais simples e efetiva a elaboração do evento num todo, 

começando pela fase de planejamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Gestão de projetos, Guia PMBOK®, Eventos, Luderia. 
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O MODAL DUTOVIÁRIO DE TRANSPORTE DE DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA 
POTÁVEL EM VOLTA REDONDA 

 

 

Alunos: SILVA, Caio Valente; LOPES, José Guilherme. 

Orientador: ALVES, Carlos Eduardo Teobaldo. 

 

  

RESUMO 
 

 

O consumo consciente da água tem sido um desafio para a sociedade, pois ainda 

falta conscientização quanto aos problemas que poderão surgir para as futuras 

gerações. A realização desse trabalho teve por finalidade contribuir para uma 

reflexão acerca da gestão de recursos hídricos da região, partindo de uma análise 

focada na bacia do rio Paraíba do Sul, mostrando o modal dutoviário de transporte 

de distribuição da água potável em Volta Redonda. Por meio da metodologia 

bibliográfica e descritiva, conclui-se que a logística da água através do modal 

dutoviário tem se mostrado ainda com problemas de perdas que devem ser mais 

bem gerenciados, principalmente como visto em Volta Redonda, através do SAAE, 

pois a água é um recurso natural não renovável e está escassa no mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Água; Recursos hídricos; Modal dutoviário; Logística. 
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LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS USADAS CONTENDO 
ÓLEO LUBRIFICANTE 

 
 

Alunos: SILVA, Jamilly Valéria; NASCIMENTO, Josias de Oliveira. 

Orientador: ALVES, Carlos Eduardo Teobaldo. 

 

  

RESUMO 
 

 

Atualmente na sociedade mundial encontram-se grandes dificuldades em descartar 

diversos tipos de materiais, dentre alguns desses materiais quando descartados de 

maneira indevida provocam danos irreversíveis ao meio ambiente. A grande 

preocupação com os riscos ambientais oferecidos e a escassez de recursos 

proporciona o desenvolvimento de ações sustentáveis, no qual as mesmas elevam a 

necessidade da valorização e crescimento da Logística Reversa. A Logística 

Reversa surgiu para reduzir o excesso de desperdício e a grande utilização de 

recursos de forma indevida e ainda aumentar os benefícios econômicos para a 

sociedade. Neste sentido este trabalho tem o objetivo de apresentar a logística 

reversa das embalagens usadas de óleo lubrificante como solução parcial dos 

problemas ambientais pelo descarte incorreto. Através de pesquisa bibliográfica e 

descritiva, buscaram-se os conceitos de logística, logística empresarial, logística 

reversa, embalagens de óleos lubrificantes e logística reversa das mesmas, conclui-

se que estas embalagens se forem descartadas corretamente podem trazer diversos 

benefícios socioeconômicos e ainda influenciar a utilização da logística reversa em 

outros tipos de materiais, que atualmente é limitado. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Logística reversa, embalagens de óleo lubrificante, logística 

empresarial. 
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SEGMENTAÇÃO DE MERCADOS CONSUMIDORES E SUA IMPORTÂNCIA NA 
ELABORAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS: ESTUDO DE CASO 

LANÇAMENTO DO “MERCEDES CLASSE A” 2013 
 

 

Alunos: MARCHI, Ana Bárbara Franklim; TORTURELLA, Camile Nascimento. 

Orientador: MARTINS, Débora Cristina Lopes. 

 

 
RESUMO 

 

 
O presente artigo tem por objetivo demonstrar a importância do uso das bases de 

segmentação de mercado para obter efetividade na elaboração de propagandas, 

bem como evitar erros de comunicação com o público-alvo das empresas. Como 

metodologia da pesquisa, optou-se por levantamento bibliográfico, e o estudo de 

caso do vídeo da campanha publicitária do veículo Mercedes Classe A, lançado 

exclusivamente para a rede social YouTube, em abril de 2013. Para identificar o 

efeito da propaganda, foram analisados os comentários dos usuários do YouTube, 

bem como sites e artigos sobre a repercussão do vídeo. Os resultados apontam que, 

apesar da propagação de larga escala da ideia da Mercedes-Benz, o vídeo gerou 

descontentamento ao atrelar uma trilha musical que não corresponde ao perfil do 

público da marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Segmentação; Campanha Publicitária; Mercedes Classe A. 
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LIMITAÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO PARA O PÚBLICO 
INFANTIL: ESTUDO DE CASO DEL VALLE 

 

 

Alunos: CANELA, Monique Justiniano; MAGALHÃES, Pâmela Patrícia de Oliveira. 

Orientador: MARTINS, Débora Cristina Lopes. 

 

 
RESUMO 

 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar uma campanha publicitária direcionada 

para o público infantil, verificar se a mesma desrespeita ou não a legislação 

específica, e analisar as devidas limitações do marketing voltado para o público 

infantil, visto que a criança tem capacidade de discernimento inferior ao do adulto. A 

metodologia adotada no presente artigo foi bibliográfica, descritiva e estudo de caso 

da campanha publicitária “Experimento” da marca de sucos Del Valle. A análise 

dessa campanha não demonstrou nenhum apelo ao consumismo e nenhum 

descumprimento legal em relação ao público infantil. A empresa anunciante apenas 

sofreu uma advertência por deixar de analisar algumas normas de trânsito. No 

entanto, destaca-se a importância da contribuição do CONAR - Conselho Nacional 

de Autorregulamentação Publicitária, para a regulação de ações de marketing 

irregulares, de práticas abusivas e antiéticas direcionadas ao público infantil, e 

também importância da conscientização dos profissionais de marketing na hora de 

praticar ações que possam abusar da fragilidade do público infantil. 
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ECOMARKETING: UMA ANÁLISE EM PROJETOS DO WALMART 

 

 

Alunos: SILVA, Fabiana Canuto da; FRANCISCO, Loreane da Silva. 

Orientador: MARTINS, Débora Cristina Lopes. 

 
 

RESUMO 
 

 

Mesmo que seja difícil para as empresas ter e manter uma postura ecológica, faz-se 

necessário a preocupação desta com este assunto, já que os consumidores estão 

cada vez mais ligados e exigentes com as questões ambientais. O marketing verde 

(marketing sustentável, ecomarketing, marketing ambiental) vem com a função de 

mostrar que a organização pensa, além da qualidade do produto, mas também no 

seu impacto na natureza, se preocupando com todo o processo de fabricação, do 

fornecedor até o cliente final. Esse é o tema abordado neste artigo, com o objetivo 

de mostrar que o ecomarketing está mais à frente do que uma simples propaganda 

(uma falsa preocupação com o meio ambiente - greenwash), ele tem como 

característica, fazer com que um indivíduo, ao consumir o produto, passe por uma 

reflexão, onde pense no ambiente que está inserido e suas ações para com ele. 

Para realização do estudo, utilizou-se pesquisa bibliográfica e estudo de caso sobre 

o Walmart (WM) com o objetivo geral de analisar as estratégias de marketing 

ambiental utilizada pela rede varejista Walmart e como objetivos específicos 

apresentar a questão da evolução ambiental, compreender o conceito de marketing 

verdade e sua aplicabilidade com a intenção de averiguar a utilização do Marketing 

Verde e o desenvolvimento de suas ações sustentáveis. Após a análise dos 

resultados foi possível perceber que de fato a Rede WM utiliza o ecomarketing 

legítimo e o adequa ás suas atividades empresariais. 

 

 

 

Palavras-chave: Ecomarketing, Educação Ambiental; Responsabilidade 

Socioambiental; Walmart. 
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ANÁLISE DA PROPAGANDA COMPARATIVA DAS EMPRESAS SADIA E SEARA 
 

 

Alunos: LEITE, Thaisa de Moura, PINHEIRO, Yasmim Rocha. 

Orientador: MARTINS, Débora Cristina Lopes. 

 
 

RESUMO 
 

 

Esse artigo tem por objetivo principal realizar uma análise sobre propaganda 

comparativa no Brasil, através do estudo de caso das empresas Sadia e Seara, 

ambas do ramo alimentício com predominância na produção de presunto. A 

propaganda comparativa é utilizada com frequência nos Estados Unidos, já no Brasil 

apesar de não ser uma prática ilegal, às vezes, é vista de um modo negativo, pois é 

uma técnica que as empresas utilizam para dar ênfase nos seus produtos ou 

serviços, comparando-os aos do concorrente. Foram utilizadas duas campanhas 

para análise, sendo a da Sadia – “Fatiador Gato” produzida pela agência de 

publicidade F/Nazca Saatchi & Saatch e a da Seara – “Começa com S e termina 

com A”, produzida pela agência de publicidade WMc Cann. A metodologia escolhida 

para o estudo foi a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. Para compreender o 

efeito dessas propagandas no comportamento dos consumidores, foram analisados 

comentários sobre as propagandas em alguns sites e o efeito delas na vida dos 

consumidores. A partir da análise desse estudo, observou-se que existem 

consumidores favoráveis à propaganda comparativa que a consideram como algo 

positivo e que estimula a concorrência entre as empresas, trazendo um beneficio 

para o próprio consumidor. Outros consideram que é um método ofensivo e que, 

portanto, não deveria ser utilizado. Dessa forma considera-se que a propaganda 

comparativa deve ser utilizada desde que obedeça aos princípios éticos 

estabelecidos pelo Conselho de Autorregulamentação Publicitária.  
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POSICIONAMENTO DE MARKETING COMO ESTRATÉGIA COMPETITIVA: 
ESTUDO DE CASO “SÓ TEM PEPSI, PODE SER?” 

 

 

Aluno: MACHADO, Tássia Cristine de Souza. 

Orientador: MARTINS, Débora Cristina Lopes. 

 

 
RESUMO 

 

 

Este estudo tem como objetivo analisar o posicionamento de marketing como 

estratégia competitiva em relação à marca Pepsi. Buscou-se compreender o 

posicionamento da Pepsi em sua propaganda “Só tem Pepsi, pode ser? ”, que 

ressaltou que ser a segunda opção pode ser tão boa quanto a primeira. 

Metodologicamente, esta pesquisa se baseou em levantamentos bibliográficos 

compostos por livros, artigos e material da internet e estudo de caso da marca 

Pepsi. Com a finalidade de identificar conceitos, características e conclusões que 

auxiliaram como base para o desenvolvimento deste estudo. A partir desse estudo 

foi possível verificar que o posicionamento da Pepsi foi vantajoso para a marca, 

mesmo tendo que se reconhecer como segunda alternativa. A marca conquistou 

espaço na mente do consumidor mostrando como ela “pode ser” uma boa opção. 
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PLANO DE NEGÓCIO: EMPRESA MERCADO SEU LELÉ 
 

 

Alunos: PORTUGAL, Camila Sydio Paiva; PORTUGAL, Thiago Vitorino. 

Orientador: MARTINS, Débora Cristina Lopes. 

 

 
RESUMO 

 

 

O estudo discorre sobre a boa administração dentro dos contextos do marketing 

envolvendo um estudo de caso do Mercado Seu Lelé, localizado no bairro Vila Mury 

e recentemente inaugurado no bairro Barreira Cravo ambos localizados na cidade de 

Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. São considerados bairros residenciais de 

classe média, e média alta. O Barreira Cravo foi originado de áreas pertencentes à 

fazenda São João Batista, propriedade do nobre Aprígio Barreira Cravo a qual foi 

dividida e loteada pelos seus herdeiros dando origem a diversos bairros como o 

próprio Barreira Cravo e subdividido- se nos bairros não oficiais San Remo e Jardim 

Veneza, os quais são, em grande parte residenciais possuindo alguma prestação 

informal de serviços bem como pequenos comércios e ainda um layout privilegiado, 

ruas bem planejadas e praças. A questão está em apresentar o plano de negócios 

dando ênfase a nova visão do mercado brasileiro no cenário da boa administração e 

programas de melhorias. Todo o projeto necessita de um ressalto onde a prática se 

inicia por meio do aumento de demanda de clientes, atividades que envolvem a 

responsabilidade social da empresa e os produtos de qualidade, preço, praça e 

distribuição. Mas, para que seja alcançada a boa gestão, os planos de negócios 

devem conter dados estratégicos, envolvendo o perfil demanda, bem como 

avaliação de custo, marketing, qualidade no atendimento, observação do 

empreendedor para com os clientes e treinamentos. O Mercado de bairro, na busca 

pelo posicionamento envolve ferramentas de qualidade, onde o projeto se inicia por 

programas de melhorias, conquistas de novos consumidores e ações de custos com 

estratégias focadas na estruturação de modelos de negócios. Leva-se em 

consideração fundamentos estruturais por meio de planejamento de médio prazo, 

que propõe mudança na identidade visual, no layout e melhor organização e 
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treinamento dos colaboradores do Mercado Seu Lelé. A empresa Mercado Seu Lelé 

pretende investir no processo de inovação aumentando a carteira de clientes e 

melhorando o relacionamento com os fornecedores das marcas alimentícias 

existentes no mercado. 
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ESTRATÉGIAS DE FIDELIZAÇÃO NO MERCADO IMOBILIÁRIO DA REGIÃO SUL 
FLUMINENSE - RJ 

 

 

Alunos: PEIXOTO, Kelen Nunes do Amaral; AGUIAR, Paula Dantas Pesstana de. 

Orientador: MARTINS, Débora Cristina Lopes. 

 

 
RESUMO 

 

 

O presente estudo tem por objetivo identificar a expectativa dos clientes que utilizam 

os serviços de locação de imóveis em relação aos serviços prestados por 

imobiliárias no município de Volta Redonda. A metodologia adotada no presente 

artigo foi bibliográfica, descritiva e qualitativa através de uma pesquisa de opinião 

com utilização do formulário Servqual. Na análise da pesquisa em relação à 

expectativa do cliente e o serviço recebido, foi possível identificar que o tópico 

comum em relação à satisfação dos clientes foi a localização das imobiliárias, já os 

tópicos comuns em relação à insatisfação foram a precisão das informações, 

considerada ineficiente e o cumprimento de prazos dos serviços. No entanto, 

destaca-se a importância da discussão do tema em meios acadêmicos e 

empresariais, reconhecendo que hoje em dia o foco direcionado ao cliente exigiu 

avanços na metodologia de trabalho e, para isso, satisfazer e atender com qualidade 

o cliente é uma questão estratégica, pois desta forma a empresa obtém 

posicionamento da marca, reconhecimento empresarial e fidelização dos clientes. 
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VANTAGENS NA ADESÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO COMO UMA 
ESTRATÉGIA NA FORMAÇÃO DO CAPITAL HUMANO 

 
Alunos: SOUZA, Daniela Francisco de; BERBERT, Nathália Silva. 

Orientador: ALMEIDA, Luciana Porto de Mattos. 

 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar as vantagens para as 

organizações ao aderirem o Programa de Estágio que além de ser uma excelente 

ferramenta de recrutamento e seleção contempla a integração corporativa, 

desenvolvimento individual e capacitação profissional. Como objetivos específicos 

foram apresentados: a importância das práticas de gestão de pessoas e suas políticas 

para o crescimento das organizações, os direitos e deveres do estagiário descrevendo 

pontos importantes da disposição da Lei do Estágio nº 11.788, além de apresentar 

algumas organizações, entre elas ONG’s e órgãos públicos, usadas como fonte de 

recrutamento de estagiários. O estudo mostra seis empresas multinacionais que 

praticam a contratação de estagiários e as vantagens encontradas ao oferecer aos 

jovens a oportunidade de vivenciar o cotidiano da profissão escolhida e aprender na 

prática. Metodologicamente, essa pesquisa pode ser classificada quanto aos fins como 

descritiva e explicativa, e quanto aos meios como pesquisa bibliográfica. Conclui-se que 

o estágio é uma excelente experiência prática relacionada à formação do estudante, 

com o objetivo de propiciar o complemento do ensino e da aprendizagem do curso que 

o mesmo frequenta e ao mesmo tempo uma enorme vantagem para a empresa que 

adere ao programa de contratação de estagiários, pois a mesma terá um agente de 

intercambio entre a escola e a empresa, levando ideias novas e com vontade de 

aprender, o contrato do estagiário pode ser rescindido a qualquer momento sem 

necessidade de aviso prévio, e o estagiário não é registrado como funcionário da 

empresa, então não há qualquer vínculo trabalhista, logo é um custo a menos para a 

empresa, e uma das maiores vantagens é o fato da empresa está formando um talento 

que poderá um dia fazer parte da sua equipe. 

Palavras-chave: Estagiário; Programa de Estágio; Gestão de Pessoas Políticas de 

Gestão Lei do Estágio. 
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ESTIMATIVA DO VALOR DA AÇÃO DA CSN COM A UTILIZAÇÃO DO MODELO 
DE BLACK, SHOLES E MERTON 

 

 

Aluno: NOGUEIRA, Bruno Panizzi. 

Orientador: SILVA, Lucimeire Cordeiro da. 

 

 
RESUMO 

 

 

Diante do ambiente dinâmico e instável que vivemos hoje torna-se essencial corre 

riscos calculáveis essencialmente no que tange mercados futuros. E como o setor 

siderúrgico é sensível à dinâmica macroeconômica e para que possíveis 

investidores tenham mais parâmetros que os auxiliem afim de aplicar no mercado 

futuro com menos insegurança, o objetivo desse trabalho foi assim avaliar o preço 

das ações da CSN para os próximos 6 meses. Esta pesquisa pode ser classifica 

quanto aos fins como descritiva e quanto aos meios bibliográfica e documental. Foi 

feito primeiramente a coleta de dados necessários para pesquisa, como valor das 

ações dia a dia no período de 02/01/2006 à 06/02/2015, depois o cálculo anual da 

variação média diária da ação, em seguida foram consideradas, no cálculo da 

média, todas as variações das ações dia a dia, para obtenção do desvio padrão e 

por último a Projeção o preço da ação da CSN para os próximos seis meses 

utilizando uma distribuição log normal. Os resultados encontrados através da 

fórmula de Black Scholes e Merton para os próximos seis meses utilizando uma 

distribuição log normal foi um valor médio estimado de R$5,53 
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO AUXILIANDO NA GESTÃO FINANCEIRA DO 
TERCEIRO SETOR 

 

 

Alunos: SANTANA, Pedro de Castro; MARTINS, Tarcísio Coelho. 

Orientador: FARIA JÚNIOR, Jason Paulo Tavares. 

 

 
RESUMO 

 

 

O Terceiro Setor nasce e ganha relevância na economia mundial aumentando sua 

representatividade ano a ano introduzindo milhares de pessoas ao mercado de 

trabalho e movimentando milhares de dólares por ano. O crescimento gigantesco é 

justificado pelo quantitativo das demandas não atendidas na ação governo “primeiro 

setor” seu objetivo consiste na ajudar das minorias em ações e trabalhos sociais, 

filantrópicos e de responsabilidade social. Dado a importância do Terceiro Setor na 

economia tanto brasileira como mundial, aumentaram-se as verbas alocadas para o 

mesmo, seja um apoio dado pelo primeiro setor “governo” ou segundo setor 

“empresa privadas do mercado financeiro”, ou pela geração de receita constituída, 

através de campanhas de doação, trabalhos voluntários e outras atividades do 

Terceiro Setor. Dessa forma, reconheceu-se também a necessidade de melhorar a 

Gestão Financeira através, da implantação dos Sistemas de informação e tendo em 

vista a melhorar administração de recursos e receitas disponíveis para aperfeiçoar 

os resultados nas atividades deste setor bem como ampliar o crescimento do 

mesmo. A proposta desses sistemas é a de unir e disponibilizar informações para 

melhorar a gestão das organizações, o CIPs, ONGs e outras instituições e ou 

associações que compõem o Terceiro Setor de forma consistente e não redundante. 

O estudo da melhor administração dos recursos bem como a informatização, 

simplificação e ou eliminação de processos desnecessários nestas instituições e 

Terceiro setor, tem como objeto melhorar a gestão financeira e ganho significativo 

podendo aumentar- se o número de beneficiários. 
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RETENÇÃO DE TALENTOS: COMO AS AÇÕES DE RH CONTRIBUEM COM 
ESTE OBJETIVO 

 

 

Alunos: BRANDÃO, Danielle Pereira; SILVA, Miriã de Almeida e. 

Orientador: LIMA, Rafael de Paiva. 

 

 

RESUMO 
 

 

Dada a relevância da retenção de talentos para a estratégia das organizações, o 

presente estudo tem como objetivo entender as diversas transformações que a área 

de recursos humanos sofreu ao longo dos anos, passando de um setor operacional 

para parte relevante na estratégia das organizações, compreender o impacto da 

perda destes talentos, e analisar como o RH pode contribuir, através de ações e 

programas, na retenção destes empregados. É possível concluir, diante dos 

aspectos analisados na pesquisa, que muitas das ações de RH identificadas, 

quando aplicadas, podem sim contribuir para retenção, pois vão de encontro às 

necessidades e expectativas dos empregados; contudo o departamento não é o 

único responsável por esta questão, tendo os líderes forte participação na gestão 

dos talentos. 
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ESTRATÉGIA EMERGENTE: EFETIVO QUANDO UTILIZADO 
DEMASIADAMENTE? 

 
 

Alunos: LEITE, Gerson Candido; ROSA, Italo Verreschi. 

Orientador: LIMA, Rafael de Paiva. 

 

 
RESUMO 

 

 

O objetivo do presente estudo é investigar se o elevado volume de estratégias 

emergentes indica a falta de efetividade de um planejamento estratégico. A partir do 

objetivo definiu-se o objeto do estudo: uso da estratégia emergente no planejamento 

estratégico. Este estudo é classificado quanto aos fins como descritivo e 

exploratório, pois visa descrever as diversas produções científicas encontradas 

acerca do tema proposto neste artigo; já quanto aos meios, utilizou-se os 

pressupostos da pesquisa bibliográfica. A dinâmica dos mercados muito voláteis tem 

obrigado as empresas a adaptar e/ou mudar seus recursos e competências frente às 

novas estratégias para competir com empresas deste mesmo setor. A estratégia 

puramente deliberada bloquearia por completo toda aprendizagem na medida em 

que já estaria, a princípio, completamente formulada, mas, por outro lado uma 

formulação estratégica totalmente emergente estaria associada a uma completa 

ausência de controle. Entendeu-se que utilizar a estratégia emergente como única 

opção ou em demasia pode estar associada a uma carência de controle das ações, 

demonstrando que os planejamentos feitos e estratégias traçadas anteriormente não 

foram efetivos. 
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EDUCAÇÃO DE LÍDERES: UMA PROPOSTA PARA A ELABORAÇÃO DE 
PROGRAMAS ORGANIZACIONAIS 

 

 

Aluno: TAVARES, Raquel Bellei. 

Orientador: LIMA, Rafael de Paiva. 
 

 

RESUMO 
 

 

Durante várias décadas as pesquisas sobre liderança se baseavam nos estudos dos 

traços do líder, assim como em seu comportamento e nas contingências do 

processo de liderança. Entretanto, na atual Sociedade da Informação, o foco está no 

desenvolvimento e aprendizado contínuo do indivíduo, visto que, por mais que 

ocorram avanços tecnológicos nas organizações, o capital intelectual constitui um 

fator decisivo para empresas bem sucedidas. Além de terem foco no processo, 

organizações de sucesso conseguem cuidar das pessoas e trabalhar as 

competências das mesmas através de uma liderança eficaz. Contudo, o desafio das 

empresas está em preparar uma liderança que seja capaz de perceber o capital 

intelectual como diferencial competitivo e em encontrar indivíduos que 

compreendam a importância do seu papel para o sucesso da organização. Desta 

forma, o presente estudo tem como objetivo evidenciar o papel do líder nas 

organizações, bem como sua influência frente ao contexto no qual a mesma está 

inserida e a importância de um programa estruturado de desenvolvimento e 

capacitação da liderança para o alcance dos objetivos organizacionais. A pesquisa 

pode ser metodologicamente classificada quanto aos fins como descritiva e 

exploratória, e quanto aos meios pode ser classificada como bibliográfica, a fim de 

propor método para desenvolvimento dos líderes. No decorrer do estudo, observou-

se a mudança ocorrida no papel do líder, uma vez que atualmente as organizações 

se encontram numa fase na qual o conhecimento é o recurso primeiro, ao contrário 

das anteriores, que tinham como base o capital e a matéria prima. Conclui-se então 

que uma metodologia capaz de estruturar, formar e desenvolver líderes é de suma 

importância para a efetividade da função e para o alcance dos objetivos 
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organizacionais. Frente a isso, foi elaborada uma proposta baseada na metodologia 

6Ds, compostas por ações que visam subsidiar o desenvolvimento e implantação da 

referida metodologia. 
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A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
COMO MELHORIA NA GESTÃO: UM ESTUDO DE CASO DO BANCO ITAÚ 

 
 

Aluno: LINO, Jéssica Cristina de Campos. 

Orientador: SANTOS, Rafael Teixeira dos. 

 

 
RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar a importância dos 

sistemas de informações gerenciais e as estratégias no sistema bancário brasileiro. 

Como objetivo específico foi apresentado à composição e a necessidade da total 

dependência que os bancos têm em relação aos sistemas de informações 

gerenciais. A partir dessa perspectiva foi abordado conceitos sobre o capital humano 

e sua importância dentro das organizações, formas estratégicas para os gestores 

motivarem suas equipes e a gestão trabalhada com os mesmos. Foi analisado o 

funcionamento da gestão estratégica de pessoas dentro de agências bancárias e a 

gestão promovida para tal. Vale enfatizar a importância dos dois recursos 

considerados mais importantes dentro de uma organização: os sistemas utilizados 

para a captação de soluções do cotidiano e o capital humano que segundo alguns 

gestores regem a organização como um todo. Metodologicamente, essa pesquisa 

pode ser classificada quanto aos fins como descritiva e explicativa, e quanto aos 

meios como pesquisa bibliográfica. Dessa forma conclui-se que as pesquisas 

realizadas no estudo identificam uma grande evolução da tecnologia e sua 

importância para o setor bancário, tendo em vista que os bancos estão em constante 

crescimento e se aperfeiçoando cada vez mais para obter uma maior vantagem 

competitiva. 

 
 
 
Palavras-chave: Gestão de Pessoas; Tecnologia da Informação; Sistemas 
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INFLUÊNCIA DA QUALIDADE DA LUZ NA GERMINAÇÃO E CRESCIMENTO DE 
CANOLA (BRASSICACEAE) 

 

 

Aluno: LOPES, Amanda Pires. 

Orientadores: BORGES, Kelly Carla Almeida de Souza; WOGEL, Henrique. 

 

 
RESUMO 

 

 

Atual crise energética mundial traz à tona a busca por alternativas para aumentar a 

produção de plantas de relevância econômica. O estudo sobre a utilização de 

lâmpadas em casa de vegetação afim de maior aprofundamento quanto à influência 

da luz na produtividade do vegetal é viável afim de buscar maior produtividade do 

vegetal em questão sem que sejam necessárias novas áreas de plantio e utilizando 

a energia renovável. O presente trabalho teve como objetivo analisar a influência 

dos espectros luminosos das cores verde (~550 nm), azul (450 - 500 nm) e branco 

(controle) na taxa de germinação e crescimento de canola. Aos 14 dias após a 

análise do crescimento, os resultados obtidos permitiram observar que na presença 

de luz azul houve 100% de germinação, além de melhores resultados para raiz e 

biomassa (1,025g). Contudo, diferentemente do encontrado na literatura, o 

crescimento em altura foi mais influenciado pela luz verde resultando em 20,7cm. No 

entanto, não houve diferença quanto aos espectros testados sobre o número de 

folhas. Assim, conclui-se que, a qualidade da luz ocasionou transformações 

fotomorfogênicas na Canola. 
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A REAL IMPORTÂNCIA DO INVENTÁRIO FLORÍSTICO NA APLICAÇÃO DO 
CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR 

 

 

Aluna: MONTEIRO, Ana Carolina Pereira. 

Orientador: VARGAS, André Barbosa. BORGES, Kelly Carla Almeida de Souza. 

 

 
RESUMO 

 

 

A conservação da biodiversidade é um assunto corriqueiro, porém é de extrema 

importância dar prioridade a ela, pois a diminuição drástica de uma espécie 

prejudica a dinâmica do ecossistema e as atividades existentes na propriedade, 

comprometendo sua utilização futura. Criado em 2012, pelo SINIMA e de acordo 

com a Lei Federal n° 12.651/2012, a proposta do Cadastro Ambiental Rural - CAR 

especifica que através de um registro eletrônico, todos os proprietários rurais 

integrem as informações referentes à situação das suas Áreas de Preservação 

Permanente – APP, de Reserva Legal - RL, a área florestal ainda existente com 

mata nativa. O CAR exige que todas as propriedades rurais tenham dentro de suas 

unidades no mínimo 20% de floresta nativa. O objetivo desse estudo foi o de 

acompanhar a aplicação do CAR em uma propriedade rural. Juntamente com esse 

acompanhamento foi feito um inventário florístico para avaliar a dominância de 

espécies. O estudo foi realizado no município de Barra Mansa, RJ, no distrito de 

Nossa Senhora de Amparo em maio de 2015. Foram delimitadas 12 parcelas de 

10x10 m em três fragmentos florestais. Foram amostrados 95 indivíduos, distribuídos 

em 35 espécies e 20 famílias, sendo Fabaceae a família mais rica. O órgão 

ambiental indicou áreas a serem reflorestadas, essas se tornando APP e outras 

áreas, RL. Foi permitido observar que com o inventário florístico, é possível se obter 

dados que podem ser utilizados como base para futuros estudos de preservação e 

conservação da biodiversidade e auxiliarem na implantação do CAR. 

 

 

Palavras-chave: biodiversidade; código florestal; conservação; florística; inventário. 
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ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BACTÉRIAS ORIUNDAS DE SOLOS 
CONTAMINADOS COM METAIS PESADOS 

 

 

Aluna: MACHADO, Angelina Netto Siqueira. 

Orientadores: VIDEIRA, Sandy Sampaio; ALVES, Dimitri Ramos. 

 
 

RESUMO 
 
 

O crescente desenvolvimento industrial e a interação entre contaminantes e o solo 

tem sido um dos principais responsáveis pela contaminação dos ambientes, através 

de despejos de resíduos de uso industrial ou bens de consumo utilizados pela 

população. Isso ocorre porque muitas atividades não tratam adequadamente seus 

resíduos liberados ao meio ambiente e por não existir um posto de coleta adequado 

para recolher poluentes descartados no dia a dia da sociedade. A degradação 

ambiental nos dias atuais se torna uma das maiores preocupações mundiais, o que 

tem gerado amplas discussões e inúmeras pesquisas científicas sobre a ação das 

atividades urbano-industriais, e seus efeitos no meio ambiente; bem como suas 

consequências para o século XXI. Quando estes poluentes, em especial os metais 

pesados, são usados e descartados no solo, sem nenhum tratamento prévio, ocorre 

a contaminação em diferentes níveis da camada do solo, causando assim, prejuízo 

para o ecossistema local e outras possíveis áreas interligadas. A presença destes 

materiais tóxicos em concentrações acima do normal pode causar desequilíbrios no 

ambiente, causando a bioacumulação ao longo da cadeia alimentar, processo esse 

denominado magnificação trófica. A possibilidade de utilizar micro-organismos na 

remediação de ambientes contaminados, se da ao fato de serem agentes 

neutralizadores dos materiais tóxicos. Esse processo tem sido de extrema 

importância aliada a outras técnicas, uma vez que as ações podem vir a ser 

associada a outras técnicas. A fim de buscar bactérias com potencial para remediar 

solos contaminados com metais pesados da Região do Médio Paraíba Fluminense, 

na cidade de Volta Redonda. Neste trabalho utilizou-se a metodologia de isolamento 

de bactérias totais em meio de cultura sólido. Ao final do processo de purificação e 
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caracterização foram obtidas 34 bactérias. Representantes de cada grupo, 

identificados com base nas características morfológicas das colônias, foram 

identificados como pertencentes aos gêneros Pseudomonas, Enterobacter, 

Stenotrophomonas, Brukholderia, Sphingomonas, Staphylococcus e Arthrobacter. 

De acordo com a literatura, estes gêneros bacterianos têm sido comumente 

encontrados em solos contaminados, sendo atenuantes pela remediação dos 

mesmos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: micro-organismo, análise de solos, componentes químicos. 
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ESTUDO DA FAUNA PARASITÁRIA DA CORVINA, Micropogonias furnieri 
(OSTEICHTHYES: SCIAENIDAE) DO LITORAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, BRASIL 

 

 

Aluna: LEBRE, Bárbara Sant'ana Calcagno. 

Orientador: ALVES, Dimitri Ramos. 

 

 
RESUMO 

 

 

Entre julho a setembro de 2015 foram necropsiados 25 espécimes de Micropogonias 

furnieri (Desmarest 1823) (Sciaenidae) provenientes do litoral do Estado do Rio de 

Janeiro, Brasil, sendo necropsiados para estudo de sua fauna parasitária. Os 

espécimes de M. furnieri mediram 35,2 ± 10,4 (24,5 – 52) cm de comprimento total. 

Quinze espécimes de M. furnieri, correspondendo a 60% dos espécimes estudados, 

estavam parasitados por pelo menos uma espécie de metazoário. Micropogonias 

furnieri é um novo registro de hospedeiro para o digenético Didymocystis sp. 

(Digenea: Didymozoidae). Um total de 32 espécimes de parasitos pertencentes a 

quatro espécies foi coletado, com abundância média de 1,2 ± 1,3 e com a riqueza 

parasitária de 0,6 ± 0,7 (1 – 2). O digenético Lecithochirium microstomum foi o mais 

prevalente e abundante. Os digenéticos, o cestóide e o monogenético 

corresponderam a 65,7%, 18,7% e 15,6% do total de espécimes de parasitos 

coletados, respectivamente. A fauna parasitária de M. furnieri apresentou 

dominância dos endoparasitos e baixa riqueza. 
 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Peixe marinho; metazoários parasitos; Sciaenidae; Micropogonias 

furnieri. 
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ELABORAÇÃO DO JOGO “MYBIO GAME”: UMA FERRAMENTA PARA O 
ENSINO INTERATIVO DA BIOSSEGURANÇA NA ÁREA DE ANÁLISES 

CLÍNICAS 
 

 

Aluna: ROSA, Camila Panêto. 

Orientadores: PEREIRA, Carlos Alberto Sanches; AMORETTY, Paulo Roberto. 

 
 

RESUMO 
 

 

A biossegurança é o conjunto de estudos e ações que visam prevenir os acidentes 

no meio biotecnológico, ou seja, trata-se da conscientização dos profissionais da 

área aos possíveis riscos. No Brasil os dados encontrados demonstram que a maior 

parte dos acidentes resultantes em infecções é entre os estudantes universitários, 

que desempenham o papel de estagiários nesse ambiente de trabalho, 

posteriormente se encontram os técnicos de laboratório e os serventes. Nota-se 

atualmente a necessidade de metodologias de ensino que sejam estimulantes e se 

adequem a modernidade do século em que vivemos, por isso as táticas de ensino 

estão passando por diversas mudanças, sendo usadas metodologias que prezem 

por provocar à autoaprendizagem por meios interativos que estimulem o 

conhecimento, o senso crítico, entre outros. Um exemplo deles são os jogos 

didáticos que estão sendo cada vez mais introduzidos nas escolas. Em virtude disso 

foi proposto como objetivo do trabalho a elaboração de um jogo relacionado a 

biossegurança como método interativo de envolver o profissional, ou futuros 

profissionais visando minimizar os riscos de acidentes de trabalho, pela nova 

metodologia de ensino denominada mobile learning, metodologia utilizada por 

consequência à fácil acessibilidade, que permite o ensino a distância e que além de 

oferecer o aprendizado é dinâmico e interativo sendo funcional na comunicação 

móvel. A partir deste artigo pode-se compreender que a educação é primordial para 

a vida pessoal e profissional de um indivíduo e afeta diretamente o nível de 

segurança que o mesmo terá no seu ambiente de trabalho, principalmente para o 

profissional que atua na área Biotecnológica, havendo assim, a necessidade de um 
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meio interativo de transmissão das regras básicas de segurança nesta área, de 

forma que as mesmas sejam internalizadas e colocadas em prática.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: mobile learning; ensino; biossegurança. 
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EFEITO ANTIMICROBIANO DO EXTRATO DE CRANBERRY SOBRE MICRO-
ORGANISMOS CAUSADORES DE INFECÇÃO URINÁRIA 

 

 

Aluna: SOUZA, Carla Franco Porto Belmont. 

Orientador: PEREIRA, Carlos Alberto Sanches. 

 
 

RESUMO 
 

A resistência microbiana tem se mostrado um problema de proporções mundiais, 

causando estado de morbidade e mortalidade em diversos pacientes. Em vista 

disso, tem crescido a busca por métodos alternativos naturais de profilaxia. A 

investigação clínica sugere que o Extrato de Cranberry está entre as melhores 

propostas de prevenção natural. A ação desta planta está relacionada ao tratamento 

de doenças do trato urinário, por possuir substâncias que inibem a adesão 

bacteriana ao epitélio do trato urinário, dificultando sua proliferação e reprodução. 

Portanto, cranberry pode ser uma nova alternativa para o combate das infecções 

uroepiteliais, por ser um produto natural de preço acessível. Este trabalho teve como 

objetivo avaliar in vitro a atividade antimicrobiana do extrato de Cranberry, sobre 8 

micro-organismos isolados de infecções urinárias: Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Serratia marscecens, 

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis e Enterococcus faecium. O ensaio foi 

realizado em triplicata, com o uso de um controle de crescimento dos micro-

organismos e o experimento para avaliação do crescimento bacteriano na presença 

do extrato. A turbidez foi medida com o auxílio de um espectrofotômetro, no 

comprimento de onda de 600 nm, antes e após 24 horas de incubação à 37 ºC. Para 

análise estatística foi utilizado o Teste t de Student. O Extrato de Cranberry 

apresentou atividade antimicrobiana sobre as bactérias Staphylococcus aureus, 

Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Serratia marscecens e Enterococcus 

faecalis (p < 0,05), confirmando seu efeito benéfico em infecções urinárias. No 

entanto, não teve efeito inibitório significativo sobre Pseudomonas aeruginosa, 

Proteus mirabilis e Enterococcus faecium (p > 0,05). 

Palavras-chave: extrato de cranberry; infecção urinária; Vaccinium macrocarpon. 
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INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS SOBRE A DINÂMICA 
POPULACIONAL DE Aedes aegypti NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, RJ, 

BRASIL  
 

 

Aluno: SILVA, Esdras Matheus Gomes. 

Orientadores: AMORETTY, Paulo Roberto; PEREIRA, Ronaldo Figueiró Portella. 

 
 

RESUMO 
 

 

O Aedes (Stegomyia) aegypti é o vetor clássico do vírus da dengue. Este mosquito 

também é responsável pela transmissão de outras arboviroses em âmbito nacional, 

como, a febre amarela urbana, e a febre Chikungunya, doença emergente em 

território nacional, tendo sido documentada em boletins epidemiológicos semanais 

desde agosto de 2014. Estudos indicam que variáveis climáticas influenciam o 

desenvolvimento do mosquito transmissor da dengue e consequentemente a 

abundância e dispersão deste inseto no meio ambiente. Desta maneira, o presente 

trabalho teve como objetivo avaliar a influência de variáveis climáticas sobre a 

dinâmica populacional de Aedes aegypti, através de dados secundários, no 

município do Rio de Janeiro, RJ, Brasil. A área de estudo compreende todo o 

território do Município do Rio de Janeiro, capital do Estado do Rio de Janeiro, com 

área total de 1.197,463 km² e população estimada no ano de 2015 de 6.320.446 

habitantes. O clima deste Município é tropical, a temperatura média anual é de 

23,7ºC e a precipitação acumulada anual é de 1069,4 mm. Para a realização do 

estudo foram utilizadas duas séries temporais: valores do índice de infestação 

predial (IIP) de 2008 a 2013 e dados abióticos (pluviosidade, temperatura do ar, 

umidade relativa do ar) de 2008 a 2013. Para todas as variáveis foram realizadas 

médias aritméticas para a obtenção de um valor anual único. Após isto, foi realizada 

a análise de normalidade de Lilliefors, para verificar se os dados obedeciam ao 

padrão de distribuição normal. Em seguida, foi realizado o ajustamento de curvas, 

para identificar o melhor modelo de regressão para observação de relação entre as 

variáveis. O modelo que apresentou maior valor de coeficiente de determinação foi 
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utilizado como padrão para a análise. As análises foram feitas considerando no 

mínimo um nível de 5% de significância e foram conduzidas no software Bioestat 

versão 5.3. Foi observada relação positiva significativa (p-valor < 0,05) entre a 

variável pluviosidade e o IIP. A relação entre temperatura do ar e o índice de 

infestação predial não foi significante (p-valor > 0,05), porém foi observada uma 

tendência negativa, isto é, à medida que a temperatura do ar diminui, os valores IIP 

aumentam. Foi possível observar relação positiva significativa (p-valor < 0,05) entre 

a variável umidade relativa do ar e IIP. Desta maneira, os resultados obtidos 

sugerem que as variáveis climáticas pluviosidade e umidade relativa do ar interferem 

na dinâmica populacional de Aedes aegypti no Rio de Janeiro no decorrer dos anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Aedes aegypti; variáveis climáticas; dinâmica populacional. 
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OCORRÊNCIA DE DÍPTEROS MUSCOIDES (Calliphoridae) DE INTERESSE 
FORENSE NA CIDADE DE BARRA MANSA – RJ. 

 
 
Aluna: GONÇALVES DA SILVA, Fernanda. 
Orientador: RAMOS ALVES, Dimitri. 

Coorientador: ROCHA BARBOSA, Rodrigo. 

 
 
 

RESUMO 
 

 

A Ordem Diptera é a mais numerosa de insetos, agrupando mosquitos e moscas 

que possuem vasta disseminação pelo mundo, compreendendo todos os 

continentes, mas com maior abundância nos trópicos. Espécimes da família 

Calliphoridae são os mais abundantes na colonização de matéria orgânica de origem 

animal em decomposição, pois os utiliza como matriz energética para si e sua prole, 

tornando-se de grande importância médico-legal, principalmente para a estimativa 

do Intervalo Pós-Morte (IPM). Esse estudo teve como objetivo avaliar a ocorrência 

de moscas da família Calliphoridae de potencial forense no município de Barra 

Mansa, considerando diferentes fisiografias (rural, urbana e semi-florestal) e 

estações climáticas (Outono e Inverno) nos períodos de maio a agosto de 2015. No 

decorrer das estações do outono e primavera, com a exposição das armadilhas, 

foram coletadas 1565 moscas da família Calliphoridae. Das espécies coletadas, a 

mais abundante em todas as áreas e ambas as estações climáticas foi Chrysomya 

spp. (59%), seguida de Chrysomya megacephala (15%), Hemilucilia spp. (13%), 

Lucilia spp. (7%) e Cochliomyia macellaria (5%). As larvas oriundas do campo e 

criadas em laboratório não deram origem a adultos de Calliphoridae, impedindo 

assim de identificar um indicador forense para a cidade de Barra Mansa. 

 

 

 

Palavras-chave: Calliphoridae, interesse forense, Barra Mansa. 
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ATIVIDADE DE FORRAGEIO DIURNO DE Odontomachus bauri EMERY, 1892 
EM UM PLANTIO DE Eucalyptus sp. NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA-RJ 

 

 

Aluno: AMARAL, Gustavo Correiro. 

Orientador: VARGAS, André Barbosa. 

 
 

RESUMO 
 

 

Dentre os invertebrados as formigas (Hymenoptera: Formicidae) são os organismos 

mais comuns e abundantes. Na subfamília Ponerinae, a espécie Odontomachus 

bauri Emery, 1892, é estritamente predadora de artrópodes e necrófaga. Estudos 

sobre a atividade de forrageio desta espécie mostram que o forrageio é solitário sem 

recrutamento. Entretanto, o registro de atividades, ao longo do dia, não apresenta 

um padrão definido, carecendo de maiores informações quanto a ambientes 

homogêneos. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a atividade de forrageamento 

diurno de O. bauri em um ambiente de plantio de Eucalyptus sp.. O estudo foi 

realizado na Fazenda Volta Redonda localizada no bairro Jardim Belvedere, 

Residencial Condomínio Mata Atlântico, município de Volta Redonda, RJ. O 

município se encontra na Região do Médio Vale Paraíba do Sul Fluminense. Foram 

demarcados três ninhos distantes mais de 30 metros entre si e foram realizadas 

observações ao longo do dia (6:00 às 18:00h) com 20 minutos de observações 

alternadas para cada ninho. Na análise de dados foram obtidas as médias das 

entradas e saídas e a taxa de eficiência de forrageio. Modelos lineares foram 

aplicados, utilizando como variável dependente a taxa de eficiência e as entradas e 

saídas e os atributos ambientais como variáveis independentes. Uma Análise de 

Variância foi utilizada para verificar a variação dos dados. Os atributos ambientais 

foram temperatura, umidade relativa do ar e luminosidade. No total foram 108 horas 

de observações onde foram constatadas influências dos atributos ambientais sobre 

a dinâmica de forrageio, mas as diferenças não foram significativas. As saídas dos 

ninhos foram maiores no período da tarde e o abastecimento do ninho (chegada 

com recurso alimentar) aconteciam ao longo do dia com maior frequência no período 
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da manhã mostrando uma inversão da atividade de entradas e saídas pelo período 

da tarde, o recurso alimentar de maior identificação foram pupas sendo as mais 

frequentes e outros recursos como sementes e folhas podem ter sido usadas para 

construção e complemento alimentar da espécie em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Ecologia comportamental, Forrageamento, Odontomachus bauri. 
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DESCRIÇÃO E ANÁLISE BIOACÚSTICA DOS CANTOS DE ANÚNCIO DO SAPO-
CURURUZINHO Rhinella ornata (SPIX, 1824) (ANURA, BUFONIDAE) 

 

 

Alunos: LIMA, Júlia Ramos. 

Orientador: WOGEL, Henrique. 

 
 

RESUMO 
 

Rhinella ornata, espécie conhecida popularmente como sapo-cururuzinho, foi descrita por 

Spix em 1824, faz parte do grupo de Rhinella crucifer e pode ser encontrada na Mata 

Atlântica - do nível do mar até 1000 m de altitude. Os anfíbios apresentam um complexo 

repertório composto por cantos distintos (para mediar disputas, conseguir e manter 

territórios, desencorajar amplexo entre machos e, principalmente, atrair fêmeas) que 

podem ser influenciados por uma série de fatores – como estrutura física da vegetação, 

ruídos ambientais, temperatura ambiente, CRC e massa do macho cantor. O presente 

trabalho teve como objetivo descrever a vocalização de anúncio de Rhinella ornata e 

verificar a influência de fatores bióticos (comprimento rostro-cloacal e massa do macho 

cantor) e abióticos (temperatura e umidade do ar) nas características acústicas do canto 

de anúncio. Foram gravadas vocalizações de 10 machos com auxílio de um gravador 

digital Marantz PMD 660 e microfone unidirecional Sennheiser. Cada macho teve seu 

CRC e sua massa medidos com auxílio de um paquímetro (0,1mm) e de um anemômetro 

(Pesola 10/20g), respectivamente. O canto de anúncio de Rhinella ornata pode ser 

descrito como multipulsionado, com duração média de 4862ms e intervalo entre cantos 

de 15940ms. A taxa de emissão de pulsos variou entre 54 e 48 pulsos/seg, sendo que 

cada pulso teve uma duração média de 26,5ms e intervalo de emissão de 24,2ms, com 

frequência dominante de 1400 Hz. A frequência dominante apresentou correlação 

negativa com a massa e o CRC, a temperatura apresentou correlação negativa com a 

taxa dos pulsos e com o intervalo entre pulsos e a umidade apresentou correlação 

positiva com o intervalo entre pulsos e negativa com a taxa de pulsos. O número de 

pulsos, a duração dos pulsos, o intervalo entre os cantos e a duração dos cantos não 

apresentaram correlação significativa com os parâmetros morfológicos ou abióticos. 

Palavras-chave: anura; variação acústica; vocalização. 
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IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DE ESPÉCIES DE ANISAQUÍDEOS 
(NEMATODA: ANISAKIDAE) DE PESCADOS COMERCIALIZADOS NO 

MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL 

 

Aluno: QUEIROZ, Juliane Cristina Rodrigues. 

Orientador: RAMOS, Dimitri Alves. 

Coorientador: GUIMARÃES, Michelle Lopes Ribeiro. 

 
RESUMO 

 

O consumo de pescado está em alta, principalmente a ingestão de pratos típicos 

orientais caracterizados pelo consumo da carne de peixe crua. O problema de tal 

consumo esta relacionado com as parasitoses envolvidas e pouco descritas que 

podem estar neste pescado. Dentre essas, existe a anasaquiose uma patologia 

emergente no Brasil. Tal patologia é provocada pela larva do nematóide anisakis e 

pode desencadear diversos sintomas nos humanos. A identificação molecular de tal 

espécie é restrita a países asiáticos como China, America latina na Argentina e 

alguns países europeus, sua identificação pode agregar valor, a longo prazo, às 

técnicas morfológicas e filogenéticas utilizadas atualmente na identificação. O 

objetivo do trabalho foi realizar a identificação molecular de nematoides da família 

Anisakidae através da utilização da região ITS-1 - ITS-2 que se encontra presente 

no DNA genômico. Para isso foi feita a utilização do kit de purificação de DNA 

genômico da Promega com algumas modificações para uma melhor obtenção de 

material genético de nematóides coletados de 2 espécies de pescados (Trichiurus 

lepturus e Gadidade) foram realizadas reações de PCR e as amplificações foram 

visualizas por eletroforese em gel de agarose a 2%. Como resultado pode-se 

observar que as amostras de pescados analisados estavam colonizadas por 

nematóides e que podemos estar diante de duas espécies distintas de anisakis em 

função do tamanho diverso das bandas amplificadas (peixe espada amplificou por 

volta de 900 pb e no bacalhau cerca de 500 pb). Podemos concluir então que a 

região ITS-1 – ITS-2 presente no DNA genomico pode ser utilizada na identificação 

de diferentes espécies de nematóides, devido ás características que são 

conservadas nessa região intergênica. 

Palavras-chave: DNA genomico; Região ITS-1- ITS2; Anisakis. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE DIGESTÃO ANAERÓBIA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS ORGÂNICOS INOCULADOS COM LODO DE ESGOTO SANITÁRIO 

 

 

Aluno: FONSECA, Leonardo Rocha. 

Orientador: PEREIRA, Carlos Alberto Sanches. 

 

 

RESUMO 
 

A fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos representa cerca de 50% e sua 

destinação final que hoje é feita em aterros sanitários e lixões, pode ser feita de forma 

diferenciada através de tratamento por digestão anaeróbia. A digestão anaeróbia é um 

processo que pode ser aplicado para bioestabilizar uma grande variedade de resíduos, 

principalmente os de origem orgânica, através da transformação de compostos 

orgânicos complexos, como carboidratos, proteínas e lipídeos, em produtos mais 

simples como metano e gás carbônico. No presente trabalho, empregou-se o processo 

de digestão anaeróbia à fração orgânica dos resíduos gerados em uma determinada 

empresa, tomando-se como parâmetros avaliativos os sólidos totais e a perda massa 

em peso. Os biodigestores em escala de bancada foram montados com frascos de 

vidros com volume de 450 mL, onde foram introduzidos 200 g de resíduo triturado em 

cada um. Lodo de esgoto sanitário foi utilizado como inóculo, porém em três proporções 

diferentes, 3%, 6% e 10%, e inoculado junto aos resíduos sólidos orgânicos formando o 

meio de reação. Foi feita uma avaliação durante 10 dias, e os frascos foram pesados 

nesse período com o objetivo de avaliar a redução mássica pela digestão anaeróbia dos 

microrganismos contidos no inóculo. O biodigestor com a maior concentração de 

inóculo obteve maior redução de peso final, consequentemente devido a maior 

quantidade de micro-organismos inoculados junto ao lodo e sua atividade de 

biodegradação do resíduo. As análises dos dados mostraram que é possível utilizar o 

lodo de esgoto sanitário para acelerar o processo de biodigestão dos resíduos sólidos 

orgânicos. Além de bioestabilizar a matéria orgânica, a digestão anaeróbia produz gás 

metano, que pode ser utilizado como fonte alternativa de energia para fins domésticos e 

industriais. 

Palavras-chave: Bioestabilização, biodigestor e anaeróbio. 
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AVALIAÇÃO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM NO ESTUDO DE 
COMUNIDADES DE FORMIGAS EM ÁREAS IMPACTADAS POR 

VOÇOROCAMENTO 
 

 

Aluno: CASTRO, Lucas Braian Antônio. 

Orientador: VARGAS, André Barbosa. 

 

 
RESUMO 

 

 

As ações antrópicas têm originado um cenário bastante preocupante com uma 

degradação significativa dos ecossistemas e extinção de espécies criando a 

necessidade de recuperar esses ambientes. A utilização de invertebrados terrestres 

como as formigas, tem sido uma ferramenta amplamente utilizada. Avaliações 

desses organismos podem auxiliar na compreensão de como áreas impactadas 

respondem as intervenções humanas e/ou naturais ao longo do tempo. A utilização 

de técnicas de coleta e sua eficiência depende de uma aplicação correta, como 

também do esforço amostral, entretanto, a utilização de várias técnicas em uma 

amostragem de fauna maximiza a amostragem, contribuindo para uma resposta 

mais precisa. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência de 

diferentes técnicas de amostragem aplicadas na coleta de formigas em áreas 

degradadas por voçorocamento. O estudo foi realizado em cinco áreas no município 

de Pinheiral, RJ. As técnicas de coleta foram: armadilhas de queda do tipo Pitfall, 

isca de sardinha em óleo comestível, coleta do quadrado delimitado, rede 

entomológica e amostra de solo. Foram coletadas 47 espécies de formigas no total. 

Quanto a eficiência das técnicas o Pitfall foi a técnica mais eficiente coletando 35 

espécies. Os resultados permitem inferir que as armadilhas de solo do tipo Pitfall são 

bem eficientes com bom custo benefício. Entretanto, para uma avaliação mais 

completa e maior obtenção de riqueza de espécies, recomenda-se o emprego de 

mais técnicas. 

 

Palavras-chave: biodiversidade; conservação; mirmecofauna; voçoroca. 
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ANÁLISE DA COMUNIDADE DO GRUPO ECHINODERMATA DO SUBLITORAL 
DA PRAIA DO FORNO, ARRAIAL DO CABO, RJ. 

 

 

Aluno: CASTELO BRANCO, Lucas Paes, 

Orientador: WOGUEL, Henrique, 

 
RESUMO 

 

Os equinodermos podem ocupar extensas faixas dos costões rochosos e recifes de 

coral, onde há diversos fatores que atuam em sua distribuição. A profundidade atua 

como um dos fatores abióticos mais importantes, pois as condições de 

luminosidade, pressão, temperatura e o grau de exposição às ondas variam em 

função dela. Os níveis de interação entre as espécies (competição, predação e 

herbivoria), são fatores biológicos que atuam na distribuição da comunidade. Este 

estudo tem como objetivo caracterizar a distribuição quali-quantitativa das espécies 

de equinodermos encontradas na Praia do Forno em Arraial do Cabo, Região do 

Lagos, RJ. Para a amostragem dos grupos, foram analisados dois costões 

localizados um em cada extremo da praia. Em cada uma das profundidades 

analisadas (1m e 2m), um transecto de 10 metros foi esticado horizontalmente 

(paralelo a costa) de forma aleatória. As espécies e a quantidade de cada uma delas 

foram contabilizadas utilizando um quadrado de 1m². Seis espécies de 

equinodermos foram registradas em ambos os costões. Um asteroide (Echinaster 

brasiliensis), dois equinoides (Echinometra lucunter e Litechinus variegatus), um 

ofiuroide (Ophioderma sp.), um holotuiroide (Isostichopus badionotus) e um crinoide 

(Tropiometra carinata carinata). A diversidade entre os dois costões não foi 

significativamente diferente. No entanto, houve diferença significativa entre 1m e 2m. 

A dois metros de profundidade, entretanto, L. variegatus foi mais abundante que E. 

lucunter e o lírio-do-mar só foi observado nesta profundidade do costão da trilha. É 

possível que a diversidade do local esteja subestimada, embora a intensa ação 

antrópica da região seja responsável pela perda da riqueza de espécies em ambos 

os costões.  

 

Palavras-chave: ambiente marinho; biodiversidade; distribuição espacial;  
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TESTE DE ACEITABILIDADE PARA BOLO FEITO A BASE DE FARINHA DE 
BERINJELA E MIRACULINA COMO ALIMENTO FUNCIONAL 

 

 

Alunos: ALMEIDA, Marcos Vinicius Pereira. 

Orientador: PEREIRA, Carlos Alberto Sanches; SALRON, Margareth Lopes Galvão 

 
 

RESUMO 
 

Com o aumento do consumo de alimentos industrializados ao longo do tempo, a 

sociedade vem enfrentando um aumento significativo de hipercolesterolemia. Uma 

alternativa viável para o combate dessa categoria de doenças seria a mudança alimentar 

por produtos funcionais como a berinjela. Uma das formas de seu consumo por meio da 

farinha de berinjela, muito utilizado para enriquecimento de outros alimentos e com 

possibilidade de produzir produtos como bolos, um alimento que vem adquirindo 

crescente importância no que se refere ao consumo e a comercialização no Brasil. Porém 

a farinha de berinjela apresenta um sabor amargo, o que pode influenciar no nível de 

aceitabilidade do produto, então há uma necessidade de melhorar seu sabor utilizando 

adoçantes naturais que não apresentem riscos à saúde. Uma alternativa seria a utilização 

da Miraculina, uma glicoproteína capaz mudar sabores azedos e amargos e torna-los 

adocicados sem a utilização de açúcar. Diante do exposto, este trabalho teve como 

objetivo a elaboração de um bolo de farinha de berinjela com miraculina que tenha um 

nível de aceitação bom, e se a miraculina aumentaria a aceitabilidade do produto em 

relação ao seu sabor. Para tanto, foram recrutados 20 provadores não treinados para 

avaliar os parâmetros de sabor, aroma, textura e aparência de cada amostra 

padronizada. Foi analisado o índice de aceitação utilizando os testes de Mann-Whitney 

para verificar a diferença do nível de aceitação das amostras e teste qui-quadrado para 

verificar se a intenção de compra está associada ao tipo de amostra. Os resultados 

mostraram que, utilizando o teste de Mann-Whitney para os parâmetros aparência, 

aroma, textura e sabor e o teste do qui-quadrado foram de p>0,05, mostrando que a 

miraculina não aumentou o índice de aceitação do bolo funcional a base de berinjela. 

 
Palavras-chave: Berinjela; miraculina; bolo funcional.  
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ESTUDO QUALITATIVO DA DISFUNÇÃO PSICOSSOCIAL EM PORTADORES DE 
LUPÚS ERITEMATOSO SISTÊMICO 

 

 

Aluna: VIEIRA, Marielli. 

Orientadores: GIRÃO, Gabriela; AMORETTY, Paulo Roberto. 

 
 

RESUMO 
 

 

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença de natureza autoimune que 

produz inflamação crônica e acomete vários órgãos e sistemas. Estudos 

demonstram que aspectos psicológicos estão envolvidos com a doença, e que isso 

agrava a situação do paciente, trazendo grandes repercussões as suas vidas. Neste 

contexto, o trabalho tem como objetivo analisar como o indivíduo portador de Lúpus 

Eritematoso Sistêmico constrói sua própria identidade pessoal e social frente à 

doença. A pesquisa foi realizada com quatro pacientes, todas do sexo feminino, da 

Policlínica de Especialidades Doutor André Sarmento Bianco, no UniFOA. O 

instrumento utilizado para a coleta dos dados foi uma entrevista do tipo não 

estruturada. Foram criadas seis categorias, e os resultados foram avaliados com 

base nas mesmas, propulsando melhor avaliação para o estudo. A despeito de 

como é caracterizado o lúpus, as pacientes demonstraram não possuir uma 

concepção sobre a doença, emergindo sentimentos de onipotência, não enfrentando 

as crises reais de sua situação. Consoando com a definição da doença, as pacientes 

relataram as alterações corporais, desde lesões na pele, até manchas 

avermelhadas, feridas, coceiras e ardências. Quando foram indagadas a respeito da 

busca por tratamentos psicológicos, todas afirmaram que recorreram, em 

consequência do impacto negativo da doença, pós-diagnóstico, e principalmente da 

falta de informações sobre ela. Algumas fizeram uso de antidepressivos, outras 

mantêm, ou mantiveram visitas semanais aos psicólogos e psiquiatras. Todas as 

pacientes tiveram em seu cotidiano restrições, algumas alegaram sofrer preconceito 

pelas manchas na pele. Além disso, queixaram-se também das consequências do 

tratamento, ganho de peso, inchaço, estrias e enfraquecimento das unhas e cabelos. 
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Ao serem questionadas sobre a presença familiar e da equipe médica, todas 

ressaltaram sua importância, pois não se vence sozinho, facilmente. Algumas 

afirmaram que a convivência com os entes queridos foi o maior motivo da luta contra 

o lúpus. Pode-se concluir, portanto, que o lúpus é uma doença do corpo e da mente, 

que não envolve somente restrições físicas e alterações corporais, mas também 

aspectos psicológicos, oriundos do preconceito, da não aceitação, da falta de apoio 

familiar, entre outros motivos, descrito nessa pesquisa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Lúpus Eritematoso Sistêmico; aspectos psicológicos; distúrbios. 

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

RESUMO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Ciências Biológicas / 2015-2  

 

ISBN: 978-85-5964-000-7  www.unifoa.edu.br/editorafoa  51 
 

EQUINODERMOS DE DOIS COSTÕES ROCHOSOS DISTINTOS QUANTO A 
EXISTÊNCIA DE ÁREAS ANTROPIZADAS EM ANGRA DOS REIS, RJ. 

 

 

Aluno: PAES LEME, Nemo. 

Orientador: Wogel, Henrique. 
 
 

RESUMO 
 
 

O litoral brasileiro é formado por uma extensa transição ecológica. Na região 

sudeste é comum a observação dos costões rochosos, habitats que para ocupação 

exigem de seus habitantes mecanismos de adaptação. Nesses ecossistemas os 

equinodermos têm de lidar com as fortes pressões do habitat e também pelas 

coações oriundas das atividades antrópicas. Para análise de sua distribuição, foi 

feita amostragem aleatória por quadrats de 1m², in situ, do filo Echinodermata em 

dois costões rochosos distintos quanto à presença de habitações humanas. Foram 

feitos cálculos de abundância, riqueza, densidade, e diversidade utilizando índice de 

Shannon-Wiener (H’), onde H’ = 3,0 equivale a uma diversidade alta; H’ entre 2,9 e 

2,0 = diversidade média; 1,9 e 1,0 = diversidade baixa e H’ < 1,0 = diversidade muito 

baixa. Mesmo com uma diversidade baixa (H’=0.5) os índices de maior distribuição 

dos equinodermos foi em área de menor influência antrópica com: Abundância = 5, 

Riqueza = 2, Densidade = 1,7m², Diversidade (H’) = 0,5. Diante dos resultados 

encontrados presume que os índices de distribuição do filo Echinodermata podem 

estar diretamente ligados as atividades antrópicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Invertebrados, bentos, substrato, Biologia Marinha. 

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

RESUMO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Ciências Biológicas / 2015-2  

 

ISBN: 978-85-5964-000-7  www.unifoa.edu.br/editorafoa  52 
 

BIODIVERSIDADE DE FORMIGAS EM ÁREAS IMPACTADAS POR 
VOÇOROCAMENTO 

 

 

Aluna: VIANA, Nicoly Faria.  

Orientador: VARGAS, André Barbosa. 

 

 
RESUMO 

 

 

A degradação acelerada dos diversos habitats terrestres tem agravado a 

preservação e conservação da biodiversidade. Dessa forma, as formigas podem ser 

utilizadas como bioindicadores para compreender os impactos, seja de origem 

natural ou por intervenção humana ao longo do tempo. O presente estudo visa 

avaliar a composição, riqueza e diversidade de formigas em voçorocas com 

diferentes estágios de regeneração no município de Pinheiral, RJ. A amostragem da 

mirmecofauna foi realizada no período de abril/maio de 2014 em cinco voçorocas 

diferentes no munícipio, utilizando em cada área cinco técnicas amostrais. Foram 

coletadas 47 espécies pertencentes a 24 gêneros, distribuídos em sete subfamílias. 

Os gêneros Camponotus, Pachycondyla, Solenopsis e Pheidole foram os que 

apresentaram maior riqueza de espécies. Conforme as análises estatísticas, as 

voçorocas apresentaram diferença na riqueza e composição de espécies. A 

diferença na mirmecofauna entre as voçorocas reflete os diferentes graus de 

recuperação desses ambientes, porém estudos futuros contemplando a relação 

entre a vegetação presente desses ambientes e as espécies de formigas são 

necessários para esclarecer o processo de sucessão ecológica em áreas 

impactadas do bioma Mata Atlântica. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Formicidae; bioindicadores; degradação ambiental; mirmecofauna 
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RESPOSTA DA MIRMECOFAUNA AOS ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO EM 
VOÇOROCAS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL, RJ 

 

 

Aluna: MONTINE, Pâmella Souza Martins Amaral Ferreira.  

Orientador: VARGAS, André Barbosa. 

 
 

RESUMO 
 

 

A degradação do meio ambiente e dos recursos naturais alcançou a níveis 

alarmantes nos últimos anos, comprometendo, reduzindo e extinguindo a 

biodiversidade, cuja preservação e conservação se tornaram uma questão 

primordial. Componente essencial em ecossistemas, o solo de diversas regiões no 

mundo foram e são utilizados de maneira equivocada na maioria dos casos. Dentre 

os principais fatores destacam-se o crescimento populacional com a necessidade de 

maiores áreas para habitação e expansão da fronteira agrícola ou a exploração de 

recursos naturais para suprir às necessidades humanas. Deste modo, com o tempo 

o solo apresenta infertilidade e as erosões são constantes, comprometendo 

processos ecossistêmicos. Neste sentido, avaliações físicas e químicas do solo 

aliadas a respostas biológicas da fauna ajudam a compreender como áreas 

impactadas podem responder as intervenções humanas e/ou naturais ao longo do 

tempo, como também, o nível de recuperação destas áreas. O objetivo deste estudo 

foi avaliar a influência dos atributos físicos e químicos do solo de áreas com 

voçorocas sobre a fauna de formigas. O estudo foi desenvolvido no município de 

Pinheiral – RJ e para a coleta das formigas as técnicas utilizadas foram: armadilhas 

de queda do tipo Pitfall (PIT), isca de sardinha em óleo comestível (SAR), coleta do 

quadrado delimitado (CQD), rede entomológica (Pul) e amostra de solo (SON). As 

dez unidades amostrais estavam distantes ao menos dez metros uma da outra em 

cada área de amostragem a fim de se potencializar a amostragem. Entretanto a 

técnica de amostra de solo foi realizada três vezes para cada voçoroca. Os atributos 

químicos aferidos foram Ca, Mg, Al, Na, K, P e pH, por apresentarem correlações 

com o desenvolvimento da vegetação (produtor primário) mediante as 
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concentrações destes elementos encontrados no solo na qual interferirá no 

consumidor (formigas). Já os atributos ambientais foram cobertura do solo e 

vegetação presente. Após as coletas, as amostras foram triadas e cada 

morfoespécie de cada amostra foi montada em via seca para identificação e 

tombamento no laboratório de Zoologia e Botânica do UniFOA. Foram coletadas 47 

espécies de formigas. Os atributos químicos apesar de uma distinção, não variaram 

significativamente entre as voçorocas. Os atributos ambientais apresentaram 

diferenças significativas, o que certamente influenciou a distinção da composição de 

espécies de formigas entre as voçorocas. Isso demonstra que mesmo em um solo 

impactado obteve-se, em algumas áreas amostradas, uma heterogeneidade vegetal 

que contribuiu positivamente para a biodiversidade de formigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Palavras-chave: Formigas; áreas impactadas; biodiversidade. 
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EFEITO DA EXPRESSÃO DE CYCLE DE Lutzomyia longipalpis NO FITNESS DE 
MUTANTES DE Drosophila melanogaster 

 

Aluna: TORRENT, Paula Silveira da Cruz. 

Orientadores: AMORETTY, Paulo Roberto; FIGUEIRÓ, Ronaldo Portella Pereira. 

 
RESUMO 

 

Desde que a vida surgiu na Terra às espécies são submetidas a ciclos ambientais 

diários causados pelos movimentos de rotação e a ciclos sazonais causados pelos 

movimentos de translação. Tais variações interferem direta ou indiretamente no 

comportamento e fisiologia desses organismos e por isso os mesmos apresentam 

um ritmo de cerca de um dia, sendo conhecido como ritmos circadianos, que forma 

os relógios circadianos. Uma das características do relógio é a adaptação temporal 

que permite que os insetos usem os recursos quando forem necessários, 

aumentando assim as chances de sobrevivência da espécie. Assim, nesse estudo 

foi avaliado se a expressão do gene cycle de Lutzomyia longipalpis(llcyc) será capaz 

de aumentar o fitness de D melanogaster mutantes. A estratégia bionômica de um 

organismo pode ser definida como a alocação de tempo e recursos para sua 

sobrevivência e reprodução, algo que tem implicações diretas sobre seu fitness, 

estando desta forma sujeita à ação da seleção natural. O presente estudo tem como 

objetivo investigar possíveis efeitos deletérios de uma disfunção no mecanismo de 

relógio biológico de drosophilas, uma vez que tal mutação tem influência no 

organismo, podendo desta forma alterar seus padrões da sua relação com o meio 

ambiente. Para avaliar a influência do relógio no fitness das drosophilas mutantes e 

selvagens de relógio, foi construída três tabelas separando as coletas de ovos, 

larvas e pupas e através das mesmas serão estimadas as taxas de natalidade e 

mortalidade das populações controle e mutantes. Utilizando o BioEstat 5.3 essas 

tabelas foram analisadas, uma por uma para observar se houve uma diferença 

significativa entre as moscas. A partir dos testes utilizados foi observado que as 

moscas de relógios e as moscas mutantes de relógio não possuíram uma diferença 

significativa em seu ciclo de vida, mostrando que seu fitness não foi afetado de 

forma significativa. 

Palavras-chave: Fitness; drosophila; lutzomyia. 
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METAZOÁRIOS PARASITOS DE Elops saurus (OSTEICHTHYES: 
ELOPIFORMES: ELOPIDAE) DO LITORAL DE ANGRA DOS REIS, RIO DE 

JANEIRO, BRASIL 
 

 

Aluna: CELESTINO, Sara da Silva Coêlho. 

Orientador: ALVES, Dimitri Ramos. 

 

 
RESUMO 

 

 

Entre agosto de 2014 e janeiro de 2015 foram necropsiados 50 espécimes de Elops 

saurus (Osteichthyes: Elopiformes: Elopidae) provenientes da Baía da Ponta da 

Ribeira (23°0’5.355’’S, 44°21’17.628’’O), Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, 

Brasil, sendo necropsiados para estudo de sua comunidade de metazoários 

parasitos. Três espécies de metazoários parasitos foram coletadas: uma de 

nematoide e duas de copépodes. Elops saurus é um novo registro de hospedeiro 

para a larva do nematoide Contracaecum sp. (Anisakidae). Trinta e cinco (70%) 

espécimes de E. saurus estavam parasitados por pelo menos uma espécie de 

metazoário. Um total de 159 espécimes de parasitos pertencentes a três espécies 

foram coletados, com abundância média de 3,2 ± 4,2. Lernanthropus rathbuni 

correspondeu a espécie com o maior número de espécimes coletados sendo a 

espécie dominante, com maior prevalência, abundância, intensidade e intensidade 

média. Os copépodes e o nematoide corresponderam a 95,6% e 4,4% do total de 

espécimes de parasitos coletados, respectivamente. Os componentes da 

comunidade parasitária do E. saurus apresentaram o típico padrão de distribuição 

superdisperso (ID = 5,628; d = 13,631). Não foi observada correlação entre o 

comprimento total do hospedeiro e a prevalência e abundância parasitárias. A 

abundância média (rs = 0,184; P = 0,199) e a riqueza parasitária (rs = 0,204; P = 

0,153) não apresentaram relação com o comprimento total do hospedeiro. 
 

 

Palavras-chave: Elopiformes, Elopidae, Elops saurus, Metazoários parasitos. 
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DA ALFACE-D’ÁGUA (Pistia stratiotes) NA 
FITOEXTRAÇÃO DE CÁDMIO PRESENTE EM RESERVATÓRIOS 

CONTAMINADOS.  
 

 

Aluna: ANDRADE, Shaiene Moraes 

Orientadora: RODRIGUES, Ana Carolina Dornelas 

 
 

RESUMO 
 

 

A água é um recurso natural, indispensável à sobrevivência de todos os seres vivos. 

Esse recurso vem perdendo sua qualidade, devido aos altos índices de 

contaminação por atividades antrópicas. A contaminação por metais pesados se 

destaca nesse cenário por sua toxicidade e dificuldade de biodegradação. O cádmio 

é um metal pesado não essencial, considerado tóxico em baixíssimas 

concentrações, por isso a contaminação da água por esse elemento tem trazido 

grande preocupação e gerado um grande interesse em encontrar técnicas eficientes 

que possam descontaminá-la. Plantas aquáticas vêm sendo estudadas como 

alternativa para solucionar esse problema, pois algumas dessas espécies agem 

como filtros de poluentes, devido sua capacidade de retirar da água, nutrientes e 

substâncias tóxicas. Nesse contexto, o trabalho tem como objetivo avaliar o 

potencial fitoextrator de cádmio pela Alface d’água cultivada em doses crescentes de 

contaminação por esse metal. Plantas de Alface-d’água foram cultivadas em vasos 

com capacidade de 5 litros, preenchidos com 3 litros de solução nutritiva de 

Hoagland a 10%, enriquecida com 4 doses crescentes de contaminação por cádmio 

(0; 0,1; 1 e 10 mg.L-1), em 4 tempos de coleta (24, 48, 72 e 168 horas de cultivo), 

com 3 repetições cada, totalizando 48 vasos experimentais. Ao final do experimento 

as plantas foram separadas em raiz e parte aérea, pesadas, secas em temperatura 

ambiente e posteriormente levadas à estufa de circulação forçada de ar a 65°C até 

atingirem peso constante. Após a secagem, o material vegetal foi moído, pesado e 

em seguida realizado a digestão nitroperclórica (6:1). Os teores de cádmio nas 

partes da planta e na solução foram determinados por espectrofotometria de 
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absorção atômica. De acordo com as análises, no menor tratamento (Cd = 0,137 

mg.L-1), não foi observado o efeito do tempo de cultivo da Alface d’água no 

percentual de remoção de cádmio na solução, porém os maiores percentuais foram 

observados nesse tratamento em todos os tempos analisados, chegando a 

aproximadamente 80% de remoção em 168 horas. Em todos os tratamentos 

realizados, pode-se observar que com o aumento do tempo de cultivo, ocorreu uma 

redução no acúmulo de Cd na raiz, e com isso, aumentou na parte aérea da Alface 

d’água, indicando um incremento no índice de translocação com maiores tempos de 

contato da planta com a solução contaminada. Na maior dose (Cd = 10 mg.L-1) 94% 

de Cd foi acumulado na raiz e 6% na parte aérea da Alface d’água em 24 horas de 

cultivo. Enquanto em 168 horas, o acúmulo de Cd pela raiz reduziu para 75% e 25% 

pela parte aérea da Alface d’água. De acordo com os resultados podemos concluir 

que a Alface-d’água (Pistia stratiotes) possui capacidade de remoção de Cd em 

solução e armazenamento em seus tecidos (principalmente raiz). Essa capacidade é 

potencializada com o tempo e reduzida com o aumento dos índices de 

contaminação por esse elemento, podendo ser indicada para processos de 

descontaminação de reservatórios contaminados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: fitorremediação; macrófita aquática; metal pesado. 
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DISTRIBUIÇÃO DOS MOSQUITOS VETORES DA DENGUE NO MUNICÍPIO DE 
VOLTA REDONDA, RIO DE JANEIRO 

 

 

Aluno: SILVA, Shayenne. 

Orientador: AMORETTY, Paulo Co-orientador: FIGUEIRÓ, Ronaldo.  

 
 

RESUMO 
 

 

A Organização Mundial da Saúde (WHO) estima que vinte mil pessoas morram em 

decorrência da Dengue todos os anos. Esta doença é transmitida pelos mosquitos 

fêmea do gênero Aedes, sendo o principal transmissor o mosquito da espécie Aedes 

aegypti e o vetor potencial a espécie Aedes albopictus. Estudos recentes indicam 

que a presença de Aedes aegypti pode ser bastante frequente no interior das casas, 

tanto de áreas urbanas quanto suburbanas onde a densidade populacional é 

elevada, caráter que aumenta as chances de contato dos mosquitos com humanos. 

Porém, o mosquito da espécie Aedes albopictus parece ser mais frequente em áreas 

rurais e silvestres, onde há elevada cobertura vegetal e população humana mais 

rarefeita. No Município de Volta Redonda, há uma carência de trabalhos científicos 

acerca da distribuição dos vetores da dengue, a única forma utilizada para 

quantificar estes mosquitos é por meio do Levantamento de Índice Rápido do Aedes 

aegypti (LIRAa). Diversos trabalhos têm demonstrado que a abordagem realizada 

com a utilização de armadilhas do tipo ovitrampa, para captura de ovos de 

mosquitos do gênero Aedes, mostrou-se um método mais sensível. Nesse trabalho 

foi investigada a distribuição espacial dos mosquitos do gênero Aedes no Município 

de Volta Redonda, Rio de Janeiro, através do uso de ovitrampa. A fim de obter uma 

amostra populacional representativa, três bairros com diferentes características 

demográficas foram selecionados: Aterrado (Urbano), Jardim Amália (Transição) e 

Três Poços (Rural). Em seguida, foi demarcado um estrato por bairro. Em cada 

estrato foram instaladas 15 ovitrampas. Para analisar a distribuição espacial dos 

vetores foi utilizado o índice de positividade de ovitrampa (IPO) e para avaliar a 

densidade vetorial foi utilizado o índice de densidade de ovitrampa (IDO). As 
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armadilhas foram monitoradas semanalmente, em um período de cinco semanas, 

sendo coletadas as paletas contendo ovos as quais foram separadas de acordo com 

o local de captura e analisadas no Laboratório de Zoologia do Centro Universitário 

de Volta Redonda (UniFOA). Foi possível observar que a quantidade de ovos variou 

de forma semelhante nos três estratos analisados, ao longo das cinco semanas de 

estudo, exceto durante a quarta e quinta. Houve diferença significativa entre os 

estratos Aterrado e Três Poços (p-valor < 0,05) e entre o estrato Jardim Amália e 

Três Poços (p-valor < 0,01). A média e erro padrão dos valores absolutos, ou seja, 

da quantidade de ovos dos mosquitos do gênero Aedes, atingiu maiores valores no 

estrato do bairro Três Poços, Aterrado e Jardim Amália, respectivamente. 
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INFLUÊNCIA DO GENE cycle DE Lutzomyia longipalpis NO MUTANTE 
ARRÍTMICO cycle01 DE Drosophila melanogaster 

 

 

Aluna: RIBEIRO, Talita de Araújo. 

Orientador: AMORETTY, Paulo Roberto. 

 
 

RESUMO 
 

 

A maioria dos organismos possui um tipo de relógio biológico conhecido como 

relógio circadiano. Esse relógio controla os ritmos diários de fisiologia, bioquímica, 

comportamento e muitas outras funções nos seres vivos. Os ritmos são mantidos 

mesmo na ausência de estímulos externos, por um conjunto de genes e seus 

respectivos produtos, através de três alças de retroalimentação negativa. Em 

Drosophila melanogaster, na principal alça do relógio, os ativadores transcricionais 

CLOCK (CLK) e CYCLE (CYC), se dimerizam para ativar a transcrição dos genes 

timeless (tim) e period (per). As proteínas PERIOD (PER) e TIMELESS (TIM) se 

acumulam no citoplasma em um processo regulado por quinases e fosfatases, 

entram no núcleo e reprimem negativamente a sua própria transcrição. Quando CYC 

está ausente (mutante cyc01), ocorre uma drástica redução dos níveis de TIM e PER, 

fazendo com que as moscas se tornem arrítmicas. Os aspectos moleculares do 

funcionamento do relógio circadiano vêm sendo amplamente estudados em D. 

melanogaster desde a descoberta do primeiro gene do relógio (per), entretanto em 

insetos vetores ainda é incipiente. Trabalhos recentes revelaram semelhanças e 

diferenças na proteína CYC de D. melanogaster e Lutzomyia longipalpis, principal 

vetor da Leishmania infantum nas Américas. Em Lu. longipalpis, CYC têm um 

domínio de transativação BCTR que parece está ausente em D. melanogaster. 

Outras diferenças foram evidenciadas no comportamento desses dois insetos, o 

flebotomíneo Lu. longipalpis apresenta padrão de atividade locomotora crepuscular 

noturna, enquanto D. melanogaster apresenta um padrão essencialmente diurno. 

Conhecer as bases moleculares que determinam as diferenças nos hábitos desses 

insetos é potencialmente importante para o desenvolvimento de futuras estratégias 
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de controle. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo avaliar os padrões de 

atividade locomotora de drosófilas transformadas com a construção do gene cycle 

de Lu. longipalpis, através do sistema UAS-GAL4, para investigar a conservação 

funcional da proteína CYC de Lu. longipalpis. Para a obtenção do mutante arrítmico 

de D. melanogaster (cyc01) carregando o gene cyc de Lu. longipalpis (llcyc) foi 

realizada uma série de cruzamentos utilizando cromossomos balanceadores. Como 

o gene cyc não possui fenótipo visível, as linhagens foram identificadas através da 

técnica de PCR, seguida da digestão com enzimas de restrição. E para a análise da 

atividade locomotora, as moscas foram colocadas no Sistema de Monitoramento de 

Atividade de Drosophila (Trikinetcs). Os resultados sugerem que o gene cyc de 

Lutzomyia longipalpis é capaz de restaurar parcialmente a atividade dos mutantes 

de Drosophila melanogaster em homozigose. 
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IMPACTOS DA LOGÍSTICA REVERSA SOBRE A  
GESTÃO AMBIENTAL CONTÁBIL 

 

 

Alunos: SILVA; Alessimara Santana; ALMEIDA, Cristiane Valadão; SOUZA, 

Fernanda Oliveira; RIBEIRO, Lislene Maria Moreira; CIPRIANO, Priscila Peres da 

Silva Pestana. 

Orientador: LIMA; Hyder Marcelo Araújo. 

 

 
RESUMO 

 

 

A partir da década de 70, ocorreram ações planejadas para desenvolvimento de 

projetos que buscassem o lucro imediato e tornassem mínimos os danos ao meio 

ambiente, de forma que este processo viesse agregar valores às empresas e 

consideráveis reduções de custos nos processos. Posteriormente, surgiram práticas 

que vieram a contribuir para melhoria dos resultados no que tange a 

sustentabilidade ambiental, e ciclo reverso de materiais, visando à reutilização de 

materiais considerados inservíveis a sociedade. Sendo assim, foram criados 

métodos que classifiquem os materiais de acordo com seus níveis para que possam 

ser descartados de acordo com o grau de periculosidade sendo realizado um 

gerenciamento com automação dos processos de separação destes materiais, e 

reprocessados ou descartados de maneira adequada à sua classificação. Com base 

no exposto, este trabalho tem como objetivo principal conhecer os Impactos da 

Logística Reversa sobre a Gestão Ambiental Contábil, e a forma como este 

processo agrega valor às empresas. Os impactos que podem ocasionar com a 

prática do ciclo reverso de materiais, agregam valores de forma significativa em 

resultados contábeis, onde se pode avaliar de acordo com o sistema financeiro de 

informações e de balanços ambientais, a evidência de forma criteriosa dos eventos 

financeiros, que servem de reporte e comunicação entre a empresa e a sociedade.  

 

Palavras-chave: Logística Reversa, Contabilidade Ambiental, Sustentabilidade, 

Relatórios Contábeis Ambientais. 

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

RESUMO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Ciências Contábeis / 2015  

 

ISBN: 978-85-5964-000-7  www.unifoa.edu.br/editorafoa  65 
 

ÉTICA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DAS CONTAS PÚBLICAS NO SÉCULO 
XXI: UM ESTUDO DE CASO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
 

 
Alunos: COELHO, Bruna Queiroz; ROSA, Elaine Martins; SILVA, Natália Soares; 

SALES, Yagda de Oliveira.  

Orientador: REIS, Patrícia Nunes Costa. 

 
 

RESUMO 
 
 

Parte-se da premissa de que a boa governança, amparada pelo apropriado 

funcionamento da gestão pública possa ser um dos pilares indispensáveis para 

desenvolvimento sustentável do Brasil. É inquestionável que a Administração 

Pública deveria desempenhar papel fundamental para salvaguardar o princípio da 

dignidade da pessoa humana, considerado como um dos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito. Contudo, não é o que ocorre hoje no conturbado cenário 

político-administrativo brasileiro, sendo iminente, o clamor social por “mais ética” 

neste ambiente. Corrobora-se que a escassez de ética vem permeando as ações 

dos gestores contrapondo aos princípios voltados para a transparência na gestão 

Pública governamental em todas as esferas do governo, prevalecendo, na prática, a 

moral do oportunismo, ou seja, a moral oficiosa. Desde logo, o tema: Ética e 

transparência na gestão das contas públicas no século XXI foi escolhido em função 

de questionamentos ao sistema de governo vigente, e, por reconhecer que a 

corrupção é um problema recorrente além de buscar abordar quais medidas o 

governo deverá aplicar visando combater essa prática junto às contas públicas. O 

objetivo deste trabalho foi apresentar o papel da Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público e os instrumentos da chamada Transparência da Gestão Fiscal, 

evidenciando os meios pelos quais são divulgados esses dados, mediante estudo de 

caso realizado no sítio da Prefeitura Municipal de Volta Redonda. 

Metodologicamente, esta investigação baseou-se em pesquisa bibliográfica com 

caráter exploratório a partir da análise da bibliografia de estudos já desenvolvidos 

com enfoque específico sobre Gestão Pública, Estrutura da Administração Pública, 
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Orçamento, Serviços Públicos e Transparência na Gestão Pública. Infere-se, por 

conseguinte, que a gestão pública da PMVR deixa a desejar, pelo fato de não 

disponibilizar informações exatas, tempestivas e completas sobre as receitas 

estimadas e realizadas; das despesas autorizadas; empenhadas liquidadas e pagas; 

dos créditos adicionais ao orçamento aprovado; do balanço orçamentário e dos 

recursos transferidos, ou seja, as informações encontram-se desatualizadas, 

contrariando a Lei Complementar nº 131/09. Desde logo, acredita-se que a falta de 

planejamento seja o principal fator crítico de sucesso, visto ser o Portal de 

Transparência vigente ter se tornado ferramenta ineficaz da divulgação das ações 

de governo. 
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AUDITORIA NAS EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO:  
PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE 

 

 

Alunos: BELARMINO, Carla Ferreira; PINTO, Luciana Aparecida Alves. 

Orientador: LEÃO, Augusto Felipe de Souza. 

 

 
RESUMO 

 

 

Pretendendo-se, revelar a importância da auditoria para o processo decisório das 

organizações, principalmente nas companhias de grande porte, nos trabalhos 

executados pelas empresas de auditoria para o mercado de capitais, este estudo 

buscou verificar o porquê há tantas irregularidades nas empresas como, por 

exemplo, desvios de dinheiro, emissão de notas frias, falência de empresas que 

eram consideradas gigantes, enfim. Para conseguir esse objetivo foi feita uma busca 

com foco em informações e dados, através de uma pesquisa bibliográfica e em 

documentos exposto em sites com artigos sobre o assunto, apresentar a auditoria de 

uma forma completa, desde seu início, evolução até os atuais dias de hoje. 

Verificamos que a auditoria é uma importante ferramenta no combate à fraude, e 

que a figura do profissional de auditoria tem muita relevância nas empresas, mas 

que também pode ser uma ferramenta fatal para as instituições se não for praticada 

de forma lícita, a profissão do auditor precisa ser praticada com mais seriedade, 

mais ética profissional, sem visualizar os benefícios próprios, pois nessa pesquisa foi 

constatado que as maiores empresas que faliram, estava sendo fraudada pelos seus 

melhores executivos com a ajuda dos seus próprios auditores, profissionais que 

deveriam advertir pelas práticas ilícitas que estavam sendo aplicadas na empresa, 

os próprios auditores, assinavam como se a empresa estivesse indo bem, 

arrastando assim, ao fundo do poço. 

 
 

Palavras-chave: Auditoria, Companhia de Capital aberto, regularidades, auditor 

independente. 
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AUDITORIA INTERNA E SUA IMPORTÂNCIA PARA AS ORGANIZAÇÕES 
 

 
Alunos: CAMILO, Cristiane Diogo; GUIMARÃES, Daniele Pascoalina Souza. 

Orientador: LEÃO, Augusto Felipe de Souza. 

 

 

RESUMO 
 

A auditoria tornou-se essencial no dia a dia das organizações, já que esta, precisa 

passar confiança e credibilidade, atraindo assim investidores e visibilidade no 

mercado financeiro. A auditoria ajuda também na prevenção de fraudes e na tomada 

de decisão dos administradores. Sendo essas informações importantíssimas tal 

atividade deve ser executada por profissionais que já possuam experiência na área. 

Onde os mesmos verificam se todas as operações estão sendo realizadas dentro 

dos princípios contábeis em concordância com os critérios previamente definidos. O 

objetivo geral deste trabalho é analisar a importância da auditoria interna nas 

organizações, conhecer sua evolução histórica, identificar as diferenças entre 

auditoria interna e externa, analisar as responsabilidades de um auditor interno e 

descrever os aspectos éticos do auditor. Com esse estudo, queremos mostrar que a 

auditoria é fundamental na tomada de decisão tanto para investidores como para 

administradores da própria organização que precisa conhecer a realidade financeira 

da mesma. Sendo um tema antigo, muitas mudanças ocorreram ao longo desses 

anos e queremos, nesse estudo, abordar todas as melhorias e benefícios que a 

auditoria nos traz nos dias atuais, para isso foi realizada uma análise do caso da 

empresa Petrobrás, envolvida em um suposto esquema de corrupção e da fusão das 

gigantes de alimentos Kraft e Heinz, controladas pela 3G Capital e Warren Buffett. 

Onde foi concluída a importância da auditoria ao detectar fraudes envolvendo a 

empresa Petrobrás e no caso da outra empresa, a auditoria constatou através de 

análise a veracidade da sua atual situação financeira, assim motivou interesse por 

parte dos investidores, que resultou em uma nova fusão. Pois a auditoria quando 

executada por profissionais sérios e capacitados transmite confiança e credibilidade 

a todos que necessitam de seus trabalhos e conhecimentos atualizados. 

Palavras-chaves: Auditoria; Organização; Tomada de Decisão; Administradores. 

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

RESUMO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Ciências Contábeis / 2015  

 

ISBN: 978-85-5964-000-7  www.unifoa.edu.br/editorafoa  69 
 

AUDITORIA: UM INSTRUMENTO DE CONTROLE ÀS FRAUDES  
E ERROS NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

Alunos: SANTOS, Cristiane Antonieta dos; FAGUNDES, Elzidélia da Silva. 

Orientador: LEÃO, Augusto Felipe de Souza.  

 
 

RESUMO 
 
 

A contabilidade surgiu há muitos séculos atrás, diante da necessidade dos homens 

registrarem os frutos de seu trabalho, registros estes que foram se aprimorando com 

o passar do tempo. A contabilidade em sua essência registra os atos e fatos 

contábeis, evidenciando a situação patrimonial da entidade e gerando 

demonstrações contábeis com tais informações. Na necessidade de validar tais 

informações surge a auditoria, como instrumento verificador das mesmas. Nas 

últimas décadas temos visto com mais ênfase a divulgação de erros e fraudes 

dentro das organizações, questões estas que tendem a influenciar diretamente no 

resultado das organizações e também aqueles que estão ligados a mesma. Diante 

disto temos uma crescente valorização no serviço de auditoria, seja a mesma de 

forma interna usada como maneira de controle para inibir tais atos e de forma 

externa que é aplicada principalmente em organizações S/A como maneira de 

validar as demonstrações das mesmas. Diante de todo o estudo verificou-se que 

auditoria surgiu como uma ramificação da contabilidade, que tem por objetivo validar 

os registros contábeis desde que os mesmos estejam de acordo com as normas e 

princípios da contabilidade. 
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ANÁLISE DO PROCESSO DA COMUNICAÇÃO E SEUS IMPACTOS NA 
DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS. 

 

 

Alunos: PINHEIRO, Gisele Menezes da Silva; DOMICIANO, Juliana Teixeira do 

Amaral. 

Orientador: MARTINS, Débora Cristina Lopes. 

 

 
RESUMO 

 

 

A divulgação das informações contábeis tem sido objeto de estudo com o intuito de 

diminuir as distorções e ruídos que possam afetar a comunicação e o entendimento 

por parte dos usuários da Contabilidade. Alguns fatores como o uso dos termos 

técnicos contábeis, os ruídos na comunicação, por exemplo, o uso inadequado de 

terminologias contábeis, a informação divulgada, ora em excesso, ora com 

escassez, a falta de entendimento por parte dos usuários e o uso de expressões 

estrangeiras, são os responsáveis por uma má comunicação. O mundo atual exige 

que a Contabilidade apresente informações precisas e claras aos usuários desse 

serviço, com a finalidade de ser parte integrante e decisiva na tomada de decisão. O 

presente estudo desenvolveu-se a partir de pesquisas bibliográficas para 

entendimento do conceito de comunicação e suas implicações na Contabilidade e 

Pesquisa de Opinião através de questionário aplicado a profissionais atuantes em 

escritórios de Contabilidade das cidades de Volta Redonda, Barra Mansa e Barra do 

Piraí. Esse estudo teve como finalidade analisar os impactos causados pela 

comunicação ineficiente no processo de divulgação de informações contábeis, 

identificar os possíveis motivos que ocasionam o ruído na comunicação, analisar a 

importância do Feedback no processo de comunicação, bem como identificar os 

termos contábeis que mais dificultam a comunicação entre contadores e usuários. 

Identificou-se a preocupação em verificar se o usuário compreendeu a informação 

passada apesar de haver carência de entendimento do conceito de feedback. 
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A RELEVÂNCIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NA TOMADA DE 
DECISÕES GERENCIAIS 

 
 
Alunas: PORTILHO, Barbara Gonzaga dos Santos; TEIXEIRA, Marcele Ferreira; 

FERNANDES, Marli de Paula; DE CARVALHO, Raphaela Dias; LIMA, Thamyres de 

Souza Silva. 
Orientador: DE PAULA, Adian Francisco Almeida. 

 
 

RESUMO 
 

O presente trabalho monográfico intitulado a relevância das demonstrações 

contábeis na tomada de decisões gerenciais tem por objetivo principal analisar as 

demonstrações contábeis e sua importância nas tomadas de decisões dos gestores 

e suas respectivas escolhas, com bases nos principais índices contábeis e relatórios 

gerenciais anuais. Para o estudo de caso foi relacionada à Empresa Gerdau S/A, 

como parâmetro de análise dos índices e da fundamentação teórica da pesquisa, 

tendo como atividade principal o segmento de aços planos e longos. Esse estudo 

visa responder: Como os contadores podem conscientizar seus clientes da 

importância de fornecer todas as informações necessárias para a elaboração das 

demonstrações contábeis? E ainda, como os gestores devem analisar as 

demonstrações para auxiliar as tomadas de decisões? Acredita-se que analisando 

os índices contábeis e seus resultados, pode-se obter o resultado da situação das 

empresas como um todo. A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa 

foi a revisão bibliográfica sobre o tema proposto e suas teorias atuais e um estudo 

de caso com valores reais de uma empresa líder no segmento de aço, no contexto 

nacional, estes valores foram baseados em seus relatórios anuais publicados. Após 

os cálculos dos índices contábeis-financeiros, realizou-se as análises destes 

indicadores. Com isso, pode-se concluir que apesar dos profissionais contadores 

utilizarem os índices para calcular os resultados financeiros, este deve auxiliar os 

gestores a determinar os rumos das principais decisões de cunho gerencial. 

Palavras-chave: Demonstrações Contábeis; Tomada de Decisão; Contabilidade 

Gerencial. 
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CONTABILIDADE AMBIENTAL: FERRAMENTAS DE APOIO ESSENCIAIS PARA 
O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

Alunos: LUZ, Maiara Aparecida Pereira; AMORIM, Sherliene Henrique da Silva. 

Orientador: LIMA, Hyder Marcelo Araújo. 

 

 
RESUMO 

 

 

Este trabalho discorre sobre a importância dos relatórios contábeis ambientais como 

fator essencial na gestão empresarial, elencando os resultados financeiros obtidos e 

evidenciando a redução dos impactos ambientais. Vale ressaltar a relevância da 

qualidade, transparência da divulgação das informações geradas às pessoas 

interessadas e competentes para um equilíbrio da sustentabilidade empresarial. O 

presente trabalho baseou-se metodologicamente em pesquisas bibliográficas por 

meio de análise teórica de relatórios contábeis que levam informações e indicadores 

ao gestor para que a tomada de decisão torne-se eficiente tanto na elaboração de 

um novo produto como na prestação de serviços, uma vez que a preocupação é 

com a escassez dos recursos naturais. A partir desta premissa, este estudo tem por 

objetivo apresentar o sistema de gestão ambiental, relatórios e demonstrações 

contábeis como ferramentas de apoio utilizadas pela contabilidade ambiental como 

forma de assessorar os gestores na tomada de decisões, demonstrando de forma 

objetiva os benefícios e as vantagens da contabilidade ambiental e da importância 

da sustentabilidade empresarial. Apresenta-se, desta forma, a empresa Natura, 

sendo esta, uma organização que tem uma preocupação constante em apresentar 

produtos ecologicamente corretos, evitando os impactos ambientais causados por 

sua produção. Além disso, esse trabalho se justifica pela contribuição aos 

acadêmicos do UniFOA que terão este estudo como fonte de pesquisa para 

trabalhos futuros. 
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A EVOLUÇÃO DO PAPEL DO CONTADOR NA GESTÃO DAS EMPRESAS 
 

 

Aluno: LEONARDO, Valéria de Oliveira Gomes. 

Orientador: DE PAULA, Adian Francisco Almeida. 

 

 
RESUMO 

 

 

O presente trabalho monográfico intitulado a evolução do papel do contador na 

gestão das empresas, tem como objetivo principal analisar o perfil do contador 

moderno e a utilização das principais demonstrações contábeis como forma de 

projeção dos resultados gerenciais. Como objetivos específicos, pretende-se 

demonstrar as transformações ocorridas pelo profissional da contabilidade em 

relação às tendências da gestão empresarial e, para isto, precisa-se, ainda, 

evidenciar as demonstrações utilizadas pelo contador para tomadas de decisões 

gerenciais nas empresas. Tem-se como problema a questão: quais as vantagens 

destas mudanças ocorridas na profissão de contador no contexto empresarial? 

Acredita-se como hipótese que a contabilidade gerencial consegue antever os 

problemas, oportunidades e ameaças futuras à organização, permitindo aos 

gestores desenvolver estratégias de otimização deste cenário atual. Sendo assim, 

por se tratar de uma revisão da literatura sobre o tema abordado, a metodologia de 

pesquisa aplicada se caracteriza como bibliográfica, tendo como base artigos 

publicados no meio acadêmico, revistas, livros e sites. O presente estudo se justifica 

por propiciar à comunidade acadêmica a ter maiores informações sobre o papel do 

contador moderno, desmistificando o seu papel de apenas um informante dos dados 

financeiros, valorizando desta forma a profissão e a contabilidade gerencial. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Contador; Gestão; Demonstrações contábeis; Contabilidade 

Gerencial.
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PRODUÇÃO DE INTERFACE DE VÍDEO GAME DE LUTA 
 

 

Aluno: ASSIS, Felipe Brandão. 

Orientador: CORRÊA, Bruno. 

 

 
RESUMO 

 

 

O seguinte projeto teve como objetivo o desenvolvimento da interface para um game 

baseado na história de Filippe Brandão Assis, A fantástica aventura de Fred. Sendo 

a história nova e ainda em produção, o projeto visa popularizar tomando proveito da 

recente tendência gamer observada na atualidade. Baseado na metodologia de Mike 

Baxter, para o desenvolvimento do projeto foi feito um levantamento de dados sobre 

os padrões cromáticos, personagens, fontes, história e pesquisa sobre similares 

existentes no mercado a fim de se analisar suas características estéticas, padrões e 

detalhes diferenciais dos jogos do gênero “VS Fighting”. A partir da pesquisa feita 

foram definidos os aspectos diferenciais do jogo a ser produzido, as restrições e 

requisitos para seu funcionamento e geração de alternativas para a definição dos 

elementos gráficos. Após a geração de alternativas para concluir foi definido os seus 

parâmetros técnicos e definição detalhada dos elementos do jogo.  
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APOIO PARA INSTRUMENTOS DE CORDA EM LUTHIERIA 
 

 

Aluna: SILVA, Maria Gianotti Tófano Nunes da. 

Orientador: AMORIM, Moacyr Ennes. 

 

 
RESUMO 

 

 

Este projeto visa a elaboração de um apoio de instrumentos musicais de corda para 

a bancadas em Luthieria que possa ser adaptável à diversos tipos de bancadas, 

suporte, peso e aos diferentes formatos dos principais instrumentos de corda. O 

método utilizado no desenvolvimento do projeto é proposto por Gustavo Amarante 

Bonfim e divide-se em fase analítica, fase criativa e fase executiva. Após os 

levantamentos feitos e constados em relatório, foi elaborado um apoio regulável, 

estável e prático que respeita as dimensões humanas e não traz riscos de acidentes 

que possam prejudicar o instrumento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Design de produto, Luthier, Luthieria, Instrumentos de corda, 
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http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

RESUMO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Design / 2015  

 

ISBN: 978-85-5964-000-7  www.unifoa.edu.br/editorafoa  77 
 

MÓVEL EXTERNO ESUS – ESPRIGUIÇADEIRA SUSTENTÁVEL 
 

 

Aluno: MARDEGAN, Gustavo Bidetti. 

Orientador: AMORIM, Moacyr Ennes. 

 

 
RESUMO 

 

 

O estudo e elaboração do projeto se deram pela necessidade do uso de novos 

materiais para o desenvolvimento de mobiliário, uma vez que os fabricados 

atualmente utilizam matéria prima que de alguma forma agride o meio ambiente, 

seja na extração, seja no processo, seja no descarte. Com o consumo sempre em 

constante evolução, o meio ambiente não consegue suprir essa necessidade de 

matéria prima, o que acaba acarretando muitas vezes numa quase extinção de 

determinadas espécies como, por exemplo, de determinados tipos de madeira. Com 

base nesses dados mostraremos a utilização de um novo material, a madeira 

plástica, assim, desmistificando certos conceitos e citando vantages para a utilização 

deste novo material. Assim, esse projeto é de grande importância, pois colabora com 

a preservação e bem estar de várias espécies, inclusive a nossa.  
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IDENTIDADE VISUAL DA PIZZARIA SABOR A MAIS 
 

 

Aluna: SILVA, Rachel Firmino. 

Orientador: ALVES, Patrícia Soares Rocha.  

 

 
RESUMO 

 

 

O presente trabalha visa o desenvolvimento de uma identidade visual para a pizzaria 

Sabor a Mais. A empresa está situada em Volta Redonda e devido a falta de uma 

identidade visual padronizada prejudica a divulgação da empresa. Através dos 

métodos de design Thinking, o intuito do projeto é pesquisar e analisar os fatos 

relevantes para a aplicação de uma marca que agrega valor e se destaque o 

mercado. 
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PROJETO DE BRANDING E IDENTIDADE VISUAL PARA GRÁFICA ATENA 
 

 

Aluna: FIRMIANO, Ingrid Lopes. 

Orientador: CORRÊA, Bruno. 

 

 
RESUMO 

 

 

O presente trabalho relata o desenvolvimento de um projeto de branding e 

identidade visual para uma gráfica rápida. Tem como principal objetivo destacar 

seus conceitos e posicioná-la no mercado. A metodologia utilizada no projeto foi o 

Design Thinking de Gavin Ambrose e Paul Harris, que aborda a maneira que o 

designer pensa para solucionar os problemas, é composta por sete etapas. O 

conteúdo foi resumido através de pesquisas com o público alvo, seguido pelo 

levantamento e análise de dados. Foram levantadas informações como: cor, 

tipografia, similares, mitologia, identidade visual e elementos institucionais. Após, 

colhidos todos os dados relevantes, deu-se inicio a síntese, etapa onde foram 

determinados os aspectos que poderiam ser utilizados, para então dar inicio à 

geração de alternativas. Os primeiros rascunhos foram feitos, soluções promissoras 

foram avaliadas pela matriz de avaliação, onde clientes e designers elegeram a 

alternativa que mais se adequava ao conceito pretendido. Como resultado, deu-se 

origem à marca e ao manual de identidade visual, que descreve as aplicações e os 

cuidados. O esperado, é que a Gráfica Atena se insira no mercado, atingindo seu 

diferencial e criando um elo de fidelidade com o seu público alvo. 
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O JOGO COMO FORMA DE ENSINO SOBRE  
SUSTENTABILIDADE NO ÂMBITO FAMILIAR 

 

 

Aluno: MENEZES, Matheus Vieira.  

Orientador: BOTELHO, Aline. 

 

 
RESUMO 

 

 

O presente projeto tem por objetivo a elaboração de um jogo educativo sobre a 

temática de sustentabilidade, ensinar sustentabilidade ao público alvo através de 

métodos e conceitos de design a partir da análise do levantamento bibliográfico 

associado à análise de similares. Discutir a importância dos jogos educativos no 

processo da aprendizagem infantil. A partir do referencial teórico de pesquisadores 

que abordam essa temática, são apresentados dados que caracterizam a infância, o 

desenvolvimento cognitivo por faixa etária, formas de incentivar a aprendizagem 

infantil. Também foram levantados o conceito e tipos de jogos, suas características e 

classificações. 
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DESENVOLVIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA COZINHAS COMPACTAS 
 

 

Aluna: LEONARDO, Monique Nascimento.  

Orientador: SANTOS, Luis Claudio Belmonte. 

 

 
RESUMO 

 

 

Este presente trabalho apresenta o processo para desenvolver um mobiliário para 

cozinhas compactas, reduzidas para residências como as do ‘Programa Minha casa, 

Minha vida’. Tendo como objetivo desenvolver um móvel de cozinha que ocupe 

menos espaço, mas que atenda às suas necessidades trazendo conforto, sendo 

acessível financeiramente a esses usuários e com uma estética coerente ao seu 

estilo de vida. Dimensões ergonomicamente corretas, coerente ao tamanho do 

espaço proposto. Para a realização deste projeto, foi seguida a metodologia do 

Bruno Munari, no livro ‘Das coisas, nascem as coisas’. Foram levantados e 

analisados dados de acordo com o projeto para obter requisitos projetuais. A fim de 

obter uma boa solução, este projeto desenvolveu alternativas baseada na síntese 

escolhendo a melhor para o desenvolvimento do produto final. O produto final, foi 

construído buscando trazer melhoria para a vida dos usuários, atendendo as suas 

necessidades funcionais e ergonômicas. Além de trazer conforto, tendo uma boa 

estética através de um mobiliário de cozinha. 
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CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL PARA O SALÃO DE BELEZA EVIDENCE 
 

 

Aluna: RIOS, Thaís Bernardo. 

Orientador: ALVES, Patrícia Soares Rocha. 

 

 
RESUMO 

 

 

Um salão de beleza é um local onde são feitos vários serviços relacionados à beleza 

e ao bem estar. Para possuir uma personalidade e originalidade é essencial analisar 

as necessidades primordiais da clientela. O presente trabalho tem por objetivo 

desenvolver a criação de uma identidade visual elegante, de fácil memorização e 

conceituado para o salão de beleza Evidence através da metodologia descrita por 

Maria Luiza Peón, onde ela divide a metodologia em três fases: problematização no 

qual define o problema a ser resolvido, concepção que procura soluções para a 

resolução e por fim, especificação onde será descrito o resultado final por meio da 

criação do manual de identidade visual. O salão está localizado próximo ao centro 

da cidade de Resende, um lugar bastante movimentado. Seu problema maior, é a 

falta de identidade visual, pois isso, faz com que o salão não seja reconhecido pelo 

seu público alvo. Um salão sem identidade não tem como ser divulgado. Uma 

identidade visual é primordial para uma empresa no mercado. 
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DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE GRÁFICA PARA APLICATIVO DE 
ACESSO À ÁREA RESTRITA DOS ALUNOS NO SITE DO UNIFOA 

 

 

Aluna: VIANA, Wanessa. 

Orientador: ALVES, Patrícia Soares Rocha. 

 

 
RESUMO 

 

 

O presente documento exibe a descrição do desenvolvimento de interface gráfica 

para aplicativo de acesso à área restrita dos alunos no site do UniFOA.Durante os 

últimos anos ocorreu uma mudança na maneira de acessar a internet, houve um 

crescimento relevante no acesso através de smartphones, com isso, surgiram 

inúmeros aplicativos que contribuem para que os usuários executem suas tarefas 

com uma maior facilidade. Este aumento de acessos através destes aparelhos 

também ocorreu no site do Unifoa e para adequar a interface as necessidades dos 

alunos foi utilizado o esquema metodológico de Tim Brown descrito no livro ‘Design 

Thinking” (2009), dividindo o projeto em fase divergente, onde foram levantadas as 

informações necessárias para análise e fase convergente, onde foram filtrados os 

dados relevantes para o processo de prototipação. Todo processo de metodologia 

resultou em uma interface gráfica que atende aos requisitos estabelecidos para que 

os alunos possam fazer consultas de avaliações, faltas, notas e desempenho, horas 

complementares e fazer renovações de livros e solicitação para prova de segunda 

chamada. 
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INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 610 DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL 

 

Aluno: DE SOUZA, Anselmo Ferreira. 

 Orientador: BATITUCCI, Ericka Julio. 

 
 

RESUMO 
 

 
Após um grande período de abusos e injustiças, o Homem passou a trilhar um 

caminho de segurança e proteção jurídica por meio do princípio da legalidade. O 

este princípio terminou evoluindo ao longo do tempo. Nos dias atuais ostenta quatro 

características essenciais para sua efetiva concretização. A lei deve ser prévia, 

escrita, estrita e certa. Por sua vez, a lei penal brasileira estabelece de forma clara 

como será efetivada a punibilidade da tentativa, diferenciando o crime consumado 

do crime tentado. Toda via, a súmula 610 do Supremo Tribunal Federal dispõe de 

maneira contrária, aumentando a tutela penal, causando prejuízo aos 

jurisdicionados. Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo principal 

demonstrar a violação do princípio da legalidade pela Súmula 610 da nossa Corte 

Constitucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Palavras-chaves: Violação ao princípio da legalidade; Súmula 610 do STF; 
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MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE DISPUTAS À LUZ DO NOVO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 
 
Aluno: FURTADO, Carlos Donato de Azevedo. 

Orientador: HENRICHS, Marise Baptista Fiorenzano. 

 

 
RESUMO 

 

 

Uma das vertentes do novo Código de Processo Civil é atender as expectativas 

de concretização de direitos disponíveis de forma célere e segura. Não é novidade 

no mundo jurídico que as demandas processuais atingiram números estratosféricos, 

causando o abarrotamento dos cartórios e uma morosidade excessiva nos 

julgamentos das causas. Todavia, a pretensão jurídica a ser alcançada ultrapassa os 

conceitos de celeridade e segurança, vez que a carência da população não é mais o 

simples acesso à justiça, mas sim a desconstrução do conflito e o restabelecimento 

do vínculo social. Desta forma, imperiosa é a necessidade de uma reformulação no 

Código de Processo Civil, que, por meio da Lei 13.105/2015, apresenta uma nova 

proposta para dirimir esta carência social. Com o receio de se repetir o já vivenciado, 

imprescindível se faz analisar as razões do insucesso de outrora, razão pela qual o 

presente trabalho se justifica à medida que muitas são as expectativas para que as 

soluções consensuais se efetivem de forma célere e satisfatória aos jurisdicionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Auto composição, mediação, conciliação, conflitos, disputas, 
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A INFLUÊNCIA DAS RELIGIÕES CRISTÃS NA FORMAÇÃO DO PENSAMENTO 
JURIDICO BRASILEIRO 

 

 

Aluno: FRANCO, Francisco das Chagas Silva. 

 Orientador: HAGINO, Cora Hisae Monteiro da Silva. 

 
 

RESUMO 
 

 

Esta pesquisa visa mostrar a influência das religiões cristãs na formação do 

pensamento jurídico brasileiro, destacando para um primeiro momento, o catolicismo 

romano, visto ter sido o pensamento religioso trazido pelos nossos colonizadores. 

Posteriormente se tem o pensamento cristão apresentado pelo cristianismo 

protestante. Nela ficou constatado que as regras e “normas” consuetudinárias 

existente no Brasil antes de sua colonização foram ignoradas pelos colonizadores, 

passando, portanto a prevalecer às leis portuguesas; nesta caminhada construtiva 

do Estado brasileiro, o mesmo adotou o catolicismo romano como religião oficial e, 

nesse contexto pode se perceber aumentada a influência religiosa nas decisões do 

Estado ao ponto de se confundir este último com a religião. Entretanto, os anseios 

de homens que estiveram além de seu tempo, levaram o Estado a se desvincular 

com a religião. Desta forma, o Estado deixa de ser um Estado Confessional e passa 

a ser um Estado Laico, contudo, ainda pode-se perceber que a influência religiosa 

cristã permanece presente na formação das normas Jurídicas e isso tem trazido até 

o presente fortes embates entre os diversos grupos sociais defensores da laicidade.  

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Influência das religiões cristãs; pensamento jurídico brasileiro; 
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DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: A ATUAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 
SOCIAIS NA DEFESA DE UM SISTEMA EDUCACIONAL INCLUSIVO 

 

 

Aluno: SILVA, Giovana de Oliveira. 

Orientador: TAVARES, Eduardo de Alvarenga. 

 

 
RESUMO 

 

A presente pesquisa discorre sobre os direitos da pessoa com deficiência no âmbito 

educacional considerando as normativas e políticas públicas presentes no 

ordenamento jurídico pátrio. Apresentamos o papel de três instituições sociais que 

consideramos de extrema importância para a efetivação desses direitos. Ao mesmo 

tempo em que apresentamos esses papéis, realizamos uma crítica ao atual sistema 

jurídico, uma vez que o mesmo elenca direitos, porém, em determinadas situações 

não estabelece mecanismos práticos para a integração de ações dessas instituições 

em prol de um objeto comum. Nesse sentido, apresentamos a intersetorialidade 

como uma alternativa para estabelecer uma articulação entre essas instituições de 

modo que possam trabalhar juntas na efetivação dos direitos estabelecidos na 

legislação. 
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O LEVIATÃ E SUAS ARMAS: DESARMAMENTO, SEGURANÇA E LIBERDADE 

 

 

Aluno: PIRES, Glauco Leal. 

Orientador: SCANDIUZZI, Ariadne Yurkin. 

 
 

RESUMO 
 

 

A lei de controle de armas brasileira mais recente data de 2003, chamada de 

Estatuto do Desarmamento. Apesar de uma série de medidas restritivas para se 

controlar o acesso às armas de fogo no país e praticamente banir o seu porte, os 

índices de criminalidade, em particular os homicídios, continuaram a aumentar nos 

anos seguintes à promulgação da lei. Desta forma, deve-se analisar se a vigência 

desta lei beneficiou à população como um todo. Considerando o fato de que 

exemplos históricos mostram que a restrição ao acesso de armas em geral (quer 

sejam armas de fogo ou armas brancas) têm uma tendência a se relacionar com 

repressão política e à existência de cidadãos de segunda classe, este trabalho 

busca descobrir se o Estatuto do Desarmamento tende a colocar quaisquer 

liberdades do cidadão comum em risco.  
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O ATIVISMO JUDICIAL NO BRASIL: UMA ANÁLISE SOBRE O CASAMENTO 
HOMOAFETIVO 

 

 

Aluno: OLIVEIRA, Gustavo de Andrade Samapaio. 

Orientador: HAGINO, Córa Hisae Monteira da Silva. 

 

 
RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a possível interferência do Poder 

Judiciário acerca da aquiescência do casamento homoafetivo em detrimento dos 

demais Poderes. Para tanto, leva-se em consideração a separação dos poderes 

abordada na teoria da Tripartição do Poder, o mecanismo de controle recíproco, 

denominado “freios e contrapesos”, a evolução histórica da estrutura judiciária 

brasileira, bem como as funções típicas e atípicas do Judiciário. Traz à baila a 

distinção entre os fenômenos da judicialização e do ativismo judicial no cenário 

brasileiro, com intuito de identificar suas características e traçar suas diferenças. 

Demonstra o atual conceito de família apontado pela doutrina e o contrasta com o 

tradicional. Em seu mérito elucida as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal 

Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao reconhecimento da união 

estável homoafetiva como espécie de entidade familiar e a consequente 

equiparação ao casamento civil. Em última análise, verifica-se a postura do Poder 

Judiciário para esboçar a presença ou não do ativismo judicial. 
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PENSÃO ALIMENTÍCIA: DIREITO A ALIMENTOS E MANUTENÇAO DE PENSÃO 
DO FILHO MAIOR NO DIREITO BRASILEIRO 

 

 

Aluno: DURVAL, Julyane Aparecida Carvalho. 

Orientador: SCANDIUZZI, Ariadne Yurkin. 

 
 

RESUMO 
 

 

O presente estudo tem como objetivo fazer uma análise sobre o direito a alimentos 

no ordenamento jurídico brasileiro, em especial ao filho maior. Para que isto seja 

possível, é preciso, antes de tudo, fazer um breve estudo sobre o Direito de Família, 

conhecendo seus princípios e sua importância no ordenamento jurídico, para, a 

partir daí, iniciar uma análise do instituto dos alimentos, expondo seus aspectos 

mais importantes, como sua evolução histórica até os dias atuais, natureza, 

finalidade, características, sujeitos da relação alimentar e diferenças entre o dever 

de sustento e a obrigação alimentar, para, finalmente analisar as condições e 

circunstâncias da concessão de alimentos ao filho maior, expondo os critérios e a 

previsão legal para ser amparado por este beneficio, usando como exemplos as 

jurisprudências que dão amparo à temática. A metodologia utilizada para este 

trabalho é a de pesquisa bibliográfica, tendo como principais fontes: doutrinas, 

artigos, leis e jurisprudências.  
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O TRÁFICO INTERNACIONAL DE MULHERES E AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO 
E TRATAMENTO DAS VÍTIMAS 

 

 

Aluno: SANTOS, Laura da Silva. 

Orientador: DOS SANTOS, Benevenuto Silva. 

 
 

RESUMO 
 

 

O presente estudo busca uma reflexão a cerca do Tráfico Internacional de Mulheres 

pra fins de exploração sexual, demonstrando quem são as principais vítimas deste 

crime, como ocorre o aliciamento e principalmente, quais são as medidas que foram 

tomadas para repressão do crime e tratamento das traficadas. Além disso, irá 

discorrer sobre as causas dessa prática que fere a liberdade de tantas pessoas em 

todo mundo, os instrumentos internacionais utilizados para proteção das vítimas, 

tanto a nível internacional como nacional e os serviços oferecidos dentro do país, 

que irão assegurar as vítimas não só o restabelecimento emocional, mas também a 

segurança física e o acesso à justiça. 
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A RESSOCIALIZAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO E O PRINCÍPIO 
DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

 

Aluno: DOS SANTOS, Liliane de Oliveira Ramos.  

Orientador: HAGINO, Córa Hisae Monteiro da Silva. 

 
 

RESUMO 
 

 

A presente monografia aborda os impactos gerados pelo crescimento carcerário 

chamando a atenção para a maneira como está sendo conduzido o sistema prisional 

brasileiro e seu caráter ressocializador. Também se aborda a desconsideração da 

dignidade da pessoa humana como princípio constitucional e sua importância na 

valorização do ser humano. Sendo assim, a ressocialização consiste na devolução 

do cidadão ao convívio social de maneira progressiva, onde ele possa deixar no 

passado todos os seus erros e reconstruir sua vida, através de condutas mais 

humanas e lícitas. Todavia nessa transformação encontram-se percalços que serão 

analisados ao longo do estudo. Ainda relata-se o Método APAC (Associação de 

Assistência e Proteção aos Condenados), iniciado em Minas Gerais e transportado 

para outras cidades com a obtenção de bons resultados no sentido de evitar a 

reincidência criminal. 
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ESTUPRO MARITAL: ENTRE O “EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO” E A 
DIFICULDADE DE COMPROVAÇÃO 

 

 

Aluno: APOLINÁRIO, Ludmilla de Souza. 

Orientador: FRANÇA, Alexandre Miguel. 

 

 
RESUMO 

 

 

A presente monografia trata do crime de estupro praticado dentro das relações 

conjugais e a dificuldade de comprovação acerca do delito em questão. Pois, a lei nº 

12.015, de 7 de agosto de 2009 modificou consideravelmente a redação do titulo VI 

do Código Penal, o qual previa os “os crimes contra os costumes”, passando a 

constar “crime contra a dignidade sexual”. Entretanto, a antiga redação não mais se 

adequava com a atual realidade social, pois a proteção dos bons costumes 

predominava em face de outros interesses penais, tal como a liberdade sexual. Tudo 

isso, era reflexo de uma sociedade patriarcal, machista e preconceituosa por só 

amparar as mulheres honestas, deixando para segundo plano a tutela dos direitos 

fundamentais do individuo. Assim sendo, é muito difícil comprovar a veracidade do 

crime em questão, pelo fato de ser um crime cometido as escuras e dentro dos lares, 

não tendo assim, a presença de testemunhas.  
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ASPECTOS DA DELAÇÃO PREMIADA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA ESTUDO 
DE CASO OPERAÇÃO LAVA-JATO 

 

 

Aluno: MELLO, Mariana Ferreira de. 

Orientador: SCANDIUZZI, Ariadne Yurkin. 

 

 
RESUMO 

 

 

O objetivo desse trabalho foi demonstrar a evolução histórica da delação premiada 

na legislação brasileira, como foi aplicada desde quando o Brasil era colônia de 

Portugal e perante a legislação atual. É possível identificar que a política criminal 

brasileira se faz necessária a utilização do instituto da delação premiada, pois se 

mostra insuficiente para realizar a investigação e sem conseguir resultados nas 

investigações gera a impunidade. A delação premiada no caso da lava-jato foi 

essencial, pois foi possível identificar todo o esquema de propina, lavagens de 

dinheiro e desvio financeiros da maior estatal do país a Petrobrás e através da 

operação lava-jato está sendo possível identificar outros crimes relacionados com 

desvio de verbas públicas, corrupção, lavagem de dinheiro Para realizar esse estudo 

foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica, jornalística, artigos científicos, visto 

que a delação é um assunto novo na legislação brasileira e não há dispositivo legal 

que trate apenas desse assunto. 
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A LIBERDADE SEXUAL NO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL  
 

  
Aluno: REBELO, Melissa. 

Orientador: FRANÇA, Alexandre Miguel. 

 

 
RESUMO 

 

 

O trabalho visa debater o critério etário adotado pelo Código Penal de 1940 após a 

edição da lei 12.015 de 2009, que modificou o Título VIque previa os crimes contra 

os costumes para chamá-los de CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL e 

inseriu um novo tipo penal, o artigo 217. Assim, esse tipo penal visa a proteção dos 

considerados vulneráveis e estabelece que há uma presunção absoluta de 

vulnerabilidade dos menores de 14 anos e portanto, ainda que com a anuência, a 

prática da relação sexual configura crime em virtude da falta de capacidade para 

consetir com o ato. 
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A ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS NO CONTROLE DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

 
 

Aluno: OLIVEIRA, Pedro Emmanuel Gomes de. 

Orientador: SCANDIUZZI, Ariadne Yurkin. 

. 

 

 
RESUMO 

 

 

A presente pesquisa busca realizar um breve levantamento histórico acerca de 

questões que passaram a servir de orientação para o estudo e aplicação das 

normas que regem o Direito Financeiro na sociedade contemporânea, por meio de 

instrumentos intrínsecos a esse ramo, como a abordagem da função social e política 

do orçamento público, referendado nas leis orçamentárias, bem como papel do 

controle externo na execução orçamentária realizada pelos órgãos incumbidos pela 

Carta Constitucional, com enfoque no Tribunal de Contas, sem afastar a análise do 

objeto de controle, relacionado aos princípios da efetividade, eficiência, e eficácia, 

além de seus impactos na ordem prática. Cabe ainda salientar a discussão 

proveniente da não vinculação do Poder Legislativo ao parecer realizado pelo 

Tribunal de Contas, devido a uma lacuna na Constituição Federal de 1988 acerca da 

expressa competência para decidir e penalizar as medidas entendidas como 

irregulares. 
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A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS QUANDO UTILIZADOS EM TESTES 
LABORATORIAIS. 

 

 

Aluno: LIMA, Raphaela Barros. 

Orientador: TAVARES, Eduardo de Alvarenga. 

 

 
RESUMO 

 

 

A utilização de animais em testes laboratoriais é um tema muito atual, porém pouco 

se é discutido, por ser considerado um assunto de pouca relevância, ainda que seja 

utilizado em prol da sociedade. Ocorre que, existem dois pólos que se interligam 

nessa relação, os animais utilizados e também a necessidade de evolução da 

ciência em benefício da sociedade. Nesta obra foi abordado como tema de 

discussão, a real necessidade de utilização de cobaias nesses testes, uma vez que 

existem meios alternativos para que isso não mais ocorra. Ocorreram fatos que 

marcaram toda uma geração, negativamente falando, como é o caso Talidomida. 

Por fim, serão criticados os métodos utilizados e qual a proposta que deve ser 

adotada para benefício de ambas as partes. 
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ABORDAGEM SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL E OS SEUS DESDOBRAMENTOS EM RELAÇÃO AO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 
 
 
Aluno: LOPES, Renan de Oliveira. 

 Orientador: TAVARES, Eduardo de Alvarenga. 

 
 

RESUMO 
 

 

O licenciamento ambiental é uma das ferramentas mais importantes na preservação 

do meio ambiente, porém, é um assunto muito controverso dentro da seara jurídica, 

tanto em relação a legislação que o ampara que nem sempre faz jus a sua 

relevância, como em relação a análise da sua natureza jurídica que ainda não 

possui um entendimento doutrinário pacífico. Para tanto, impende asseverar a 

necessidade de fazer uma análise que possa efetivamente trazer a tona as 

problemáticas que o assunto pode acarretar que extrapolam e muito a procura de 

um lugar devido dentro do mundo jurídica.  
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ESTUPRO DE VULNERAVEL 
 
 
Aluno: SILVA, Stefania Abduche da. 

 Orientador: FRANÇA, Alexandre Miguel. 

 

 
RESUMO 

 
O presente trabalho, vem apresentar a discussão na penalidade de do agente ativo 

no crime descrito no artigo 217-A do CP, depois da Lei 12.015/2009. Onde iremos 

abordar questões históricas que foram predominantes para o entendimento dos 

doutrinadores para realizar a mudança no dispositivo penal, onde ter conjunção 

carnal ou praticar qualquer ato libidinoso com uma pessoa menor de quatorze anos 

independente do sexo ou ainda pessoas com discernimento reduzido, terá pena de 8 

a 15 anos de reclusão. Mas o discutido no trabalho é a presunção da violência se é 

relativa ou absoluta, onde juristas e doutrinadores tem entendimentos diferentes 

sobre o assunto. Abordaremos também a questão do erro de tipo do agente e ainda 

as discussões atuais dos tribunais sobre o tema abordado. 
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TRAFICO DE DROGAS E MENORES DE IDADE: UM ESTUDO SOBRE 
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE DROGAS 

 

 

Aluno: OLIVEIRA, Thaís Alves de. 

 Orientador: FRANÇA, Alexandre Miguel. 

 

 

RESUMO 
   

 

Mediante a constatação histórica a cerca das drogas, temos o Brasil como um dos 

maiores produtores e consumidores do mundo. As drogas sempre circularam por 

todos os estados sem qualquer restrição. Entretanto, frente a uma gama de 

consumo intenso e desenfreado, o governo tomou iniciativa de coibir tanto o 

consumo como a produção de dadas substâncias. Mas o consumo era o menor dos 

problemas, porque o maior de todos foi a mortandade, número de pessoas que 

morreram por overdose. Porém, a iniciativa que o governo tomou para inibição do 

comércio foi a repressão, que se tornou um verdadeiro massacre. Para minimizar os 

danos causados desde então, o legislador criou emendas, tanto para amenizar a 

situação intensa no território nacional.  
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A IMPORTÂNCIA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA LIMITAÇÃO DE 
INTERESSES E NA PROTEÇÃO 

 
 

Aluno: MOURA, Thaís Pereira. 

 Orientador: TAVARES, Eduardo de Alvarenga. 

 
 

RESUMO 

 

 

O meio ambiente influencia na qualidade de vida de todos os seres humanos e da 

própria a natureza. Por esta razão tutelá-lo é um dever do Poder Público aliado a 

coletividade. O licenciamento ambiental é uma importante ferramenta nessa tutela, 

pois uma de suas funções é assegurar que o interessado esteja cumprindo todas as 

políticas sem degradar o meio ambiente, o que pode implicar na limitação de seus 

interesses. Trata-se, portanto de um tema rico e que remete ao exame da própria 

natureza jurídica do ato administrativo, numa versão flexibilizada do exercício de 

poder de polícia. Cabe afirmar que é um tema que está na fronteira do Direito 

Administrativo e do Direito Ambiental, dada a sua característica transversa, e que 

até os dias atuais causa divergência doutrinária. O exame da matéria deve adentrar 

este conteúdo confrontando com os aspectos tradicionais do direito administrativo. 

Ao final será possível verificar suas peculiaridades enquanto um direito fundamental 

incerto em capítulo próprio da Carta Magna na busca da melhor resposta do 

interesse público sobre o interesse privado. 
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UMA CRÍTICA À RESPONSABILIDADE DO ESTADO QUANTO À COLETA, 
TRATAMENTO E O DESPEJO DO ESGOTO NOS CORPOS D’ÁGUAS. 

 
 
Aluno: FRANCISCO, Vinícius da Silva. 

Orientador: TAVARES, Eduardo de Alvarenga. 
 
 

RESUMO 
 
 

O Planeta Terra é a nossa grande casa. Um ambiente agradável e favorável a 

existência da vida, um espaço maravilhoso, onde há paisagens que são impossíveis 

de serem descritas, ilustradas, refeitas, tamanha a perfeição harmônica dos 

elementos que a compõe. E tudo se relaciona, parece que somos um grande 

organismo, que depende da existência de todos os elementos para continuar belo e 

vivo. Mas o homem, parte integrante desse imenso corpo, age, motivado pela 

ambição, desconstruindo o que existia, para promover seu conforto. E uma das 

principais substâncias que faz esse planeta ter uma manutenção continua de vida é 

a água, que antes era vista como infinita pelo homem e agora o mesmo começa a 

compreender que ela é finita, porque estamos passando pela crise de água de boa 

qualidade. Antes, todo esse líquido precioso era utilizado com fartura; agora os 

homens devem racionalizar seu uso, classifica-lo, enquadrá-lo e fazer o melhor no 

seu uso múltiplo, não esquecendo de seu resíduo principal: o esgoto sanitário, 

efluente que contamina as fontes hídricas e traz à humanidade grandes problemas. 

Por tais razões pretende o presente trabalho analisar a responsabilidade do Estado, 

em sua competência, no que tange à coleta, tratamento e despejo do esgoto 

sanitário nos corpos hídricos. 
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A RELEVÂNCIA DOS INCENTIVOS ECONÔMICOS E FISCAIS NO 
DESENVOLVIMENTO DO POLO INDUSTRIAL DE RESENDE E ADJACÊNCIAS 

FRENTE À CRISE ECONÔMICA ATUAL 
 
 
Aluno: KURAIEM, Anamélia Almeida. 

Orientador: SCANDIUZZI, Ariadne Yurkin. 

 

 

RESUMO 
 
 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar o relevante papel da política de 

Incentivos Fiscais quanto ao desenvolvimento de pequenas cidades interioranas, 

limítrofes aos grandes centros, fomentando suas Economias, e tornando-se, assim, 

um atrativo para indústrias dos mais diversos segmentos. As políticas de Incentivos 

Fiscais concedem isenções ou benefícios tributários para Empresas que tenham 

interesse em se instalar em determinadas regiões, seja por fácil acesso a meios de 

escoamento, logística, como grandes rodovias ou ferrovias, seja pela qualificação da 

mão de obra - ou justamente pela não qualificação desta. Resende é uma cidade 

localizada no interior do Rio de Janeiro, eixo dos maiores centros econômicos do 

Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. Por este motivo e também devido aos Incentivos 

Fiscais concedidos pelo Município, conjuntamente aos Municípios vizinhos, criou-se 

um imenso Polo Industrial, com relevância internacional, denominado RIP – 

Resende, Itatiaia e Porto Real, cidades limítrofes e hoje com desenvolvimento 

relevante no cenário econômico brasileiro. Ademais, abordar-se-á o recente e rápido 

crescimento proporcionado por tais Incentivos na contramão da Crise Econômica 

atual. 
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ANÁLISE COMPARATIVA DOS INSTRUMENTOS DE USO  
PRIVATIVO DE BENS PÚBLICOS 

 
 
Aluno: SENRA, Arnaud Alcure de Oliveira. 

Orientador: SANTOS, Benevenuto Silva dos. 

 
 

RESUMO 

 
 
O seguinte trabalho monográfico tratará das questões acerca dos bens públicos, 

estes que serão dissecados quanto as suas possibilidades, classificações e 

modalidades. De forma mais específica, discutirá as modalidades de Uso Privativo 

dos Bens Públicos, comparando não só umas com as outras, mas também com 

demais institutos encontrados no ordenamento jurídico brasileiro, como a da 

Usucapião, por exemplo. 
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DESAPROPRIAÇÃO URBANÍSTICA SANCIONATÓRIA COMO INSTRUMENTO 
DE INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE PRIVADA À LUZ DO 

ESTATUTO DA CIDADE 
 
 
Aluno: SOUZA, Brenda Lopes Ferreira de. 

Orientador: HAGINO, Córa Hisae Monteiro da Silva. 

 
 

RESUMO 
 

  

O presente trabalho tem por objetivo fazer algumas considerações acerca da 

desapropriação urbanística sancionatória como um instrumento de intervenção na 

propriedade privada, destacando as principais circunstâncias que levam a 

expropriação do bem, bem como todos os procedimentos urbanísticos que 

caracterizam a desapropriação-sanção. Trataremos as questões referentes ao 

direito de propriedade, as prerrogativas e a importância do cumprimento da função 

social da propriedade, fazendo referência aos temas de direito urbanísticos e ao 

instrumento de política urbana previsto no Estatuto da Cidade. Será discutida a 

relevância da intervenção do Estado distintamente quanto ao interesse da 

sociedade, no que diz respeito à organização e adequação da propriedade dentro 

dos padrões urbanísticos. Deste modo visando construir uma cidade planejada e 

organizada, trazendo qualidade de vida e bem-estar social.  
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O CONTROLE DE CONTITUCIONALIDADE NO BRASIL E SEU EXERCÍCIO 
PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

 
 
Aluno: PAULA, Felipe Barros Nogueira de. 

Orientador: SILVA, Benevenuto dos Santos. 

 
 

RESUMO 
 
 

Ao longo de todo trabalho, o leitor verá que o controle de constitucionalidade no 

Brasil foi instituído apenas no período republicano, com o advento da Constituição 

de 1891. A modalidade de controle adotada foi a difusa, inspirada no modelo do 

judicial norte americano, ficando a cargo do Supremo Tribunal Federal a palavra final 

sobre a discussão atinente à constitucionalidade das leis e dos atos federais ou 

estaduais. A explanação ora efetuada teve o condão de mostrar ao leitor que a 

Constituição é, juridicamente, a mais importante lei brasileira, e o sistema de 

controle de constitucionalidade de leis tem a finalidade de protegê-la no âmbito dos 

três poderes e de toda a sociedade. Poderá o leitor observar, ainda, os tipos de 

Controle de Constitucionalidade no que diz respeito ao órgão fiscalizador, se político, 

jurisdicional ou misto. Por fim, observa-se a possibilidade do controle repressivo no 

sentido do Chefe do Poder Executivo deixar de aplicar lei ou ato normativo que 

entenda ser inconstitucional.  
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MODELOS DE POLÍTICAS CRIMINAIS VOLTADAS À REPRESSÃO DE 
ENTORPECENTES: VISÃO MINIMALISTA. 

 
 
Aluno: DUARTE, Fernando de Souza. 

Orientador: MAIA, Ricardo Fernandes. 

 

 

RESUMO 
 
 

Trata-se o presente estudo sobre os diversos modelos de políticas criminais 

relacionadas ao uso de entorpecentes, bem como os princípios jurídicos existentes 

que servem como fundamentação para arguimos a mudança do atual gerenciamento 

da questão das drogas em âmbito nacional. Existe, de um lado, o proibicionismo 

vigente, este derivado do modelo norte-americano de repressão ao uso de 

entorpecentes, e de outro, o modelo liberal-radical que defende a total liberação do 

uso das drogas, e por último o modelo de redução de danos, que permite a 

utilização das substâncias psicoativas, porém a utilização é feita de maneira 

regulamentada, tendo o usuário quantidade e locais certos para uso, juntamente 

com uma forte campanha da área de saúde que oferece à eles total assistência na 

tentativa de não mais realizarem a utilização. Por meio de estudos realizados em 

doutrinas jurídicas e médicas, aprofundaremos os argumentos que demonstraram 

que a visão minimalista é a benéfica na questão das drogas. 
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A RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA NAS AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE 

 

 

Aluno: RAGUZZONI, Isadora Carneiro. 

Orientador: RODRIGUES, Gianelli Barbosa. 

 

 
RESUMO 

 

 

O Estudo a seguir teve por objetivo o esclarecimento acerca da relativização da 

coisa julgada nas ações de investigação de paternidade. Para abordar esta temática 

foi necessário desenvolver um estudo sobre o instituto da coisa julgada, analisando 

seu atual enfoque constitucional e expondo as principais posições doutrinárias. Por 

último foi tratada a quebra da coisa julgada nas ações de investigação de 

paternidade, expondo as formas processuais adequadas, abordando as 

particularidades do reconhecimento do direito à filiação e suas disposições no 

âmbito jurídico brasileiro. 
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CONTRATOS EMERGENCIAIS DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 

Aluno: MOURA, Lidiane Baptista de. 

Orientador: SILVA, Benevenuto dos Santos. 

 

 

RESUMO 
 
 
O presente trabalho teve por objetivo demonstrar as principais características dos 

contratos emergências referente às obras públicas, dando ênfase nas formalidades 

exigidas, bem como seu amplo aproveitamento nos demais instrumentos contratuais 

da Administração Pública. Para essa abordagem, primeiramente, foi necessário 

discorrer a respeito da licitação, analisando quando ela é realmente necessária e 

quando pode ser dispensada. Em seguida, abordaram-se os contratos 

administrativos, destacando suas características, formalidades e especificações. Por 

fim, observaram-se as situações emergenciais, apresentando suas as necessidades 

formais referentes aos contratos de obras e a contratação direta, tendo como base 

apontamentos jurisprudenciais. A explanação ora efetuada foi feita nos parâmetros 

da Lei 8.666/93. 
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OS DANOS CAUSADOS PELA POLÍTICA DE GUERRA AS DROGAS. 
 

 

Aluno: FREIRE, Lucas Soares. 

Orientador: BATITUCCI, Éricka Júlio. 

 

 
RESUMO 

 
 
O presente trabalho apresentará uma análise da atual política de guerra as drogas, 

destacando suas especificações, aspectos históricos, conceitos e estatísticas sobre 

os danos causados pelo sistema proibicionista. Propõe analisar os critérios de 

erradicação das drogas, tais como possíveis soluções para esse sistema falho. 

Exemplos de países que passam ou passaram pela mesma situação e tentam de 

alguma forma diminuir os danos sociais e econômicos que as drogas causaram. O 

tema aborda uma temática no que diz respeito aos grandes agentes do narcotráfico, 

tendo como base história a participação de um dos mais importantes homens do 

crime organizado, conhecido como Al Capone. Colocando em tese a era da lei seca 

comparado com os tempos atuais. 
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A EXTINÇÃO DO CASAMENTO EM DECORRÊNCIA DE NULIDADES 
ABSOLUTAS E RELATIVAS 

 

 

Aluno: AZEVEDO, Luciana Cavalcanti Rodrigues da Silva. 

Orientador: RODRIGUES, Gianelli Barbosa. 

 

 

RESUMO 
 
 
O presente trabalho foi desenvolvido em decorrência da pesquisa realizada na 

doutrina, legislação e jurisprudência brasileira. Tem por objetivo, demonstrar como 

se dá o casamento na sociedade brasileira, bem como a sua finalidade, conceito, 

modalidades, e também suas formas de extinção, seja pela nulidade relativa ou 

absoluta. O presente trabalho trata-se de um manual, que foi elaborado, com intuito 

de auxiliar as pessoas do ramo jurídico e também as leigas a entenderem mais 

profundamente sobre este instituto que é tão comum à sociedade, mas que ao 

mesmo tempo possui tantas peculiaridades.  
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A CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E O CASO DA 
GUERRILHA DO ARAGUAIA 

 

 
Aluno: NISHIMURA, Matheus Rodrigues. 

Orientador: FRANÇA, Alexandre Miguel. 

 

 
RESUMO 

 
 

O trabalho apresentado tem por objetivo analisar a Lei n° 6.683, de 28 de agosto de 

1979, também conhecida como Lei de Anistia, em relação à Constituição Federal de 

1988. O contexto histórico do momento em que a Lei foi editada e os seus 

desdobramentos também estão presentes no referido texto. Sob a ótica da nossa 

nova ordem constitucional e da ordem internacional referentes a direitos humanos, a 

monografia apresenta argumentos favoráveis e desfavoráveis acerca da Anistia, 

apresentados na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153, na 

Comissão Nacional da Verdade e na condenação do Brasil pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 
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A LEI 11.340/06 E A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS GRUPOS 
CONSIDERADOS VULNERÁVEIS 

 

 

Aluno: SOUZA, Paula Oliveira de. 

Orientador: BATITUCCI, Éricka Júlio. 

 

 

RESUMO 
 

 

 A lei nº. 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, visa não apenas a 

proteger a mulher, vítima de violência doméstica e familiar, mas também prevenir 

contra futuras agressões e punir os agressores. O presente tem por objetivo 

demonstrar que a LMP deseja prevenir, punir e erradicar a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, não por razão do sexo, mas em virtude do gênero, e, além 

disso, proteger o ambiente familiar e doméstico. Nesse sentido, o que de fato a Lei 

busca é mais do que a mulher, não especificando no texto expresso do seu art.5º, 

que tipo de mulher, ou seja, se somente a mulher biologicamente concebida ou não. 

Necessário fazer uma abordagem mais ampla do conceito de gênero, e maior ainda 

do tipo de mulher protegida pela Lei. A presente monografia defende com base nos 

princípios constitucionais da igualdade sem distinção de sexo e orientação sexual, 

da dignidade da pessoa humana e da liberdade sexual como elos entre as visões 

doutrinárias e as legislativas que se deve aplicar a LMP para todos aqueles que se 

comportam ou se identificam no meio social como mulheres, incluindo os travestis e 

transexuais e transgêneros, além de defender a aplicação da mesma para os 

homens que também são vítimas dessa violência uma vez que privá-los de uma 

proteção, configuraria uma total afronta a nossa Constituição Federal vigente além 

de uma materialização do preconceito e discriminação, algo que a Lei Maria da 

Penha busca exatamente combater. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL: CONCESSÃO E SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS E 
ACESSO A RECURSOS ADMINISTRATIVOS E  

AO JUDICIÁRIO 
 
 
Aluno: FREITAS, Paulo Manoel de. 

Orientador: SANTOS, Benevenuto Silva dos. 

 
 
RESUMO 

 
 
O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise histórica e constitucional 

da assistência social no Brasil, abordando também as legislações 

infraconstitucionais, sobretudo, com enfoque na lei 8.742/93 – Lei Orgânica da 

Assistência, a qual trata sobre os benefícios assistenciais a pessoas idosas e 

deficientes físicos, enfocando o acesso ao judiciário e a recursos administrativos, 

quando do indeferimento dos referidos benefícios, e o acesso ao contraditório e 

ampla defesa, quando da suspensão ou cancelamento dos mesmos. 
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FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL NOS CASOS DE CRIMES HEDIONDOS À LUZ 
DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA 

 
 
Aluno: CRUZ, Quésia Carla Alves da. 

Orientador: MAIA, Ricardo Fernandes. 

 
 

RESUMO 
 
 
O tema abordado neste trabalho possui grande relevância jurídica no que diz 

respeito à aplicação da pena e sua fundamentação, em especial na verificação dos 

efeitos da fixação do regime inicial e seu compromisso com a ressocialização nos 

dias atuais, mudanças que desde a muito se busca, finalmente é possível. Baseado 

na Lei de Crimes Hediondos e o artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal, a 

esses referidos crimes de forma alguma, na redação original da referida lei, era 

possível haver progressão e muito menos outro regime inicial diferente do fechado. 

Pela interpretação literária da Lei, onde extraia-se que esses, não seriam passiveis 

de graça ou anistia, sendo considerados crimes inafiançáveis, logo, não caberia 

nenhum beneficio da Lei de Execuções Penais. No entanto, a partir de 2006, com 

mudanças de alguns ministros, inicia-se uma nova era no que tange a fixação do 

regime inicial em casos de crimes hediondos. Neste momento, passa-se a 

interpretação de que a aplicação da pena deverá respeitar um princípio que dantes 

não era respeitado, o Principio da Individualização da Pena, onde prediz em sua 

essência que o apenado deve ter tratamento diferenciado conforme suas diferenças, 

visando assim a Ressocialização deste, a sua reinserção na sociedade, com o 

entendimento de que quanto mais tempo esse passar afastado da mesma, mais 

difícil se tornara seu retorno à vida em sociedade. A lei dos crimes hediondos passou 

por algumas evoluções até o moderno entendimento da suprema corte que passou a 

entender possível a fixação do regime inicial semiaberto a condenados por crimes 

hediondos. 
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O FRÁGIL SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: 
A Dificuldade na Ressocialização e o Trabalho do Serviço Social. 

 
 
Aluno: OLIVEIRA, Ramon Alves. 

Orientador: BATITUCCI, Éricka Julio. 

 
 

RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o sistema prisional, desde a 

dificuldade do sistema em seu nascedouro, quanto pela aplicação da LEP, e no 

âmbito das políticas públicas, bem como suas caracterizações e os principais 

problemas enfrentados neste sistema. Passando pelas dificuldades na 

ressocialização do preso, com base em aspectos da criminologia, bem como a 

importância do trabalho para reabilitação do preso para o convívio em sociedade. O 

presente trabalho também traz uma reflexão da atuação profissional do serviço 

social na reintegração do preso à sociedade, bem como na garantia dos direitos dos 

presos, frente aos problemas enfrentados pelo serviço social no sistema prisional.  
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REFLEXÃO SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA, POR ANALOGIA 
IN BONAM PARTEM, EM FAVOR DO HOMEM ENQUANTO SUJEITO PASSIVO 

 
 

Aluno: SALDANHA, Sthéfani da Silva. 

Orientador: BATITUCCI, Éricka Julio. 

 
 

RESUMO 
 
 

O presente trabalho traz a possibilidade de aplicação da Lei 11.340/06, 

popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, aos homens enquanto vítima, 

pois apesar da mesma ter sido criada para penalizar com mais rigidez a violência 

doméstica praticada contra a mulher, devemos considerar que homens e mulheres 

são iguais em direito e deveres, conforme garante a Constituição Federal vigente, 

não podendo assim uma norma tratar com discriminação os gêneros. Diante disso, 

primeiramente trazemos um breve estudo de como a Lei 11.340/06 veio a se incluir 

no âmbito jurídico brasileiro, mostrando sua história até a data da entrada em vigor, 

e a interpretação seus artigos que dispõem sobre as formas e hipóteses de 

incidência. Posteriormente, aprofundamos nos direitos que a Constituição garante 

aos homens e mulheres, sem qualquer discriminação, através da análise dos artigos 

e princípios, dentre esses, o da Igualdade e o da Dignidade da pessoa humana, 

assim fazendo também um estudo da distinção que existe devido a história entre os 

gêneros, e o avanço que a mulher teve até os dias de hoje. Por fim, mostramos a 

possibilidade da aplicação da Lei aos homens enquanto sujeito passivo, desde que 

preenchidos os requisitos legais, através da analogia in bonam partem. 
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LINCHAMENTOS: NEM TODO SUSPEITO SAI IMPUNE 

 
 

Aluno: BOTELHO, Thássia. 

Orientador: FRANÇA, Alexandre Miguel. 

 
 

RESUMO 
 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar um sistema popular punitivo arcaico e 

totalmente ultrapassado, que a cada dia vem ganhando espaço, que se traduz da 

prática do linchamento. Será demonstrado o perfil do linchado, bem como dos 

linchadores, e ainda será debatido sobre os motivos que desencadeiam o 

justiçamento popular. No entanto, tais questões serão precedidas por uma análise 

histórica a fim de explicar como surgiram as penas corporais e em quais contextos 

foram legitimadas. Por fim será demonstrado que a ideia de condenar sem ao 

menos ser levado em conta as circunstâncias alheias ao fato principal pelo qual o 

indivíduo está sendo condenado, pode acarretar danos irreparáveis para sociedade, 

além da consequência de insegurança jurídica. 
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EUTANÁSIA NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO 
 
 
Aluno: ALMEIDA, Thiago Rodrigues de. 

Orientador: BATITUCCI, Éricka Julio. 

 
 

RESUMO 
 
 

O presente trabalho apresentará uma análise da prática do crime de eutanásia, 

destacando que esse delito é cometido historicamente em diversos países do 

mundo. Propõe analisar os princípios constitucionais que norteiam o direito à vida e 

a dignidade da pessoa humana. Analisa alguns países, e como eles lidam com a 

prática da eutanásia. Alguns que permitem tal procedimento, outros que o 

consideram como crime e também existem os países que admitem somente o 

suicídio assistido. Traz o estudo de forma detalhada do crime de homicídio tipificado 

no Código Penal Brasileiro, menciona todas suas características e espécies, além da 

principal que é o homicídio privilegiado. A eutanásia é um crime previsto no art. 121 

§ 1º primeiro do Código Penal, e é um crime que atenta contra a vida.  
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VALE TUDO E SUA LIGAÇÃO COM AS ARTES MARCIAIS MISTAS: NOTAS DE 
UM ESTUDANTE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
 

Aluno: REGO, Ivan Alírio de Campos. 

Orientadora: PEREIRA, Ana Paula Cunha. 

 
 

RESUMO 
 

Conhecido como é hoje, o MMA tem suas raízes nos desafios iniciados pelos irmãos 

Gracie na década de 1920 no Brasil desafiando lutadores de outras modalidades 

em lutas quase sem regras (HESS, 2007). Um elemento relevante que contribui para 

identificarmos o MMA como um fenômeno de alcance global é justamente, as 

disputas que, nesta perspectiva histórica foram conhecidas como Vale Tudo e 

posteriormente converteram-se no atual Mixed Martial Arts (CAZETO, 2010). 

objetivo principal desta pesquisa é compreender como a sociologia do esporte e, os 

sentidos e significados atribuídos por pesquisadores que desenvolvem estudos na 

temática das lutas (ou artes marciais? Ou esportes de combate?) podem contribuir 

para explicar a conversão da prática do Vale Tudo no atual MMA. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa. Na dimensão teórica, para entendermos a transição da prática 

do Vale tudo para a consolidação do que hoje conhecemos como MMA, lançaremos 

mão das sete tipologias que marcam o esporte moderno, cunhadas por Guttmann 

(1978): secularização, equalização, especialização, racionalização, burocracia, 

quantificação e recorde. Na dimensão empírica, selecionamos quatro pesquisadores 

do meio acadêmico, com produções científicas ligadas ao tema, para participarem 

de entrevistas sob a seguinte temática: sentidos e significados atribuídos por 

pesquisadores a respeito das categorias: luta, artes marciais e esportes de combate.  
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SOBRE SER ESPORTIVO: REFLEXÕES A PARTIR DA ANTROPOLOGIA E 
SOCIOLOGIA DO CORPO 

 
 

Alunas: GUIMARÃES, Bianca de Araujo; SANTOS, Sabrina Pereira dos. 

Orientadora: SILVA, Gabriela Neiva de Souza e. 

 
 

RESUMO 
 
 

Existem fatores que influenciam o homem em suas escolhas esportivas e na 

inserção em grupos sociais, os comportamentos mais comuns, o tipo de vestuário 

específico para ela, as maneiras de expressar sentimentos, os assuntos preferidos, 

entre outros aspectos podem favorecer ou não nessa inclusão, as questões 

socioculturais são determinantes no envolvimento das pessoas nos esportes. O 

trabalho tem como objetivo propor uma reflexão em torno das questões sociais e 

culturais que perpassam o corpo no âmbito das atividades físicas e esportivas. Esse 

trabalho, de característica exploratória, trata-se de uma revisão bibliográfica na qual 

utilizamos como principais referências autores antropológicos e sociológicos. 

Constatamos que as pessoas se adaptam rapidamente ao meio em que vivem e 

com isso passam a agir conforme o local que tem frequentado. Nesse sentido, a 

procura pela atividade física e esportiva se deve muitas vezes à busca pelo prestígio 

e boa aparência. 
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FISICULTURISMO: A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE DO ATLETA 
 
 
Alunas: SILVA, Dayanne Rocha de Aguiar; PEREIRA, Natânia de Almeida. 

Orientadora: SILVA, Gabriela Neiva de Souza e Silva. 

 

 

RESUMO 
 
 
A supervalorização do corpo se faz presente na vida em sociedade muito antes dos 

tempos atuais. Essa valorização aumentou a procura pelas academias de 

musculação e entre os seus adeptos estão os fisiculturistas, cujo esporte vem se 

popularizando e ganhando espaço atraindo cada vez mais seguidores. Na mesma 

proporção em que cresce o esporte, aumenta o número de pessoas no qual se 

inspiram no estilo de vida dos atletas reproduzindo os seus comportamentos. O 

presente trabalho tem caráter de relato de experiência, cujo objetivo geral é 

descrever a rotina e estilo de vida do fisiculturista, estabelecendo diálogos com a 

literatura acadêmica discutindo o assunto numa perspectiva sócio antropológica. A 

metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica, por meio da qual privilegiamos 

artigos, teses e dissertações publicadas sobre o fisiculturismo. O nosso intuito foi 

mostrar não apenas a realidade da rotina dos atletas e da preparação dos 

campeonatos, mas, sobretudo, transpor essas impressões “de dentro”, 

estabelecendo diálogos com a literatura sobre o assunto. Foi possível perceber que 

a construção de identidade de um fisiculturista consiste num ritual que faz parte do 

preparo para a participação dos campeonatos onde ele vivencia uma rotina diária 

exaustiva onde o corpo é construído da maneira mais natural possível, exibindo um 

corpo simétrico com “bom” volume muscular. Observamos que hoje o fisiculturismo 

vem evoluindo em busca por destaque entre os demais esportes, e com isso 

percebemos competições bem estruturadas, treinadores buscando se qualificarem e 

atletas de potencial, sendo esses aspectos importantes para o crescimento do 

esporte. 
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A UTILIZAÇÃO DA GINÁSTICA LABORAL E DA ERGONOMIA 
 
 
Alunas: MONTEIRO, Adrielle Irina Rodrigues; ALMEIDA, Paloma Pagliares de. 

Orientadora: SILVA, Gabriela Neiva de Souza e. 

 
 

RESUMO 
 
 
A Ginástica Laboral (GL) é uma área de ocupação cujos profissionais considerados 

competentes para exercê-las são os de Educação Física e os Fisioterapeutas. A 

ergonomia surge como uma área de participação multidisciplinar e é aplicada em 

todo o processo de atividade humana, não somente nas indústrias. Ela auxilia no 

processo da aplicação da GL, oferecendo conhecimentos para seu desenvolvimento. 

A aplicação de ambas as áreas, isoladamente ou em conjunto, tem o intuito de 

reduzir problemas ocupacionais, o absenteísmo e relatos de dor. Diante disso, 

propusemos uma revisão da literatura a fim de descrever a utilização da Ginástica 

Laboral, da Ergonomia e analisar a questão da competência profissional na atuação 

em tais campos. É de extrema relevância para os profissionais envolvidos com a 

prática da GL possuir conhecimentos específicos que são obtidos através de uma 

graduação com disciplinas que geram subsídios para um melhor desenvolvimento 

profissional no âmbito da ginastica laboral. 
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A INFLUÊNCIA DA DANÇA NO DESENVOLVIMENTO MOTOR DE 
CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS 

 

 

Aluna: ABREU, Michelem Vicente. 

Orientadora: FALCÃO, Hilda Torres. 

 
 

RESUMO 
 

 

Este trabalho busca apresentar a Dança como instrumento facilitador para o 

desenvolvimento motor infantil. Como profissional de Educação Física surgiu o 

seguinte questionamento: Como estimular o desenvolvimento motor de crianças na 

faixa etária de 03 a 06 anos? Com base nesse questionamento e com a experiência 

que possuo na dança, outra questão surgiu: Por que não utilizar a dança como 

instrumento facilitador do desenvolvimento motor infantil? Sendo assim, estas serão 

as questões que nortearão esse artigo. A faixa etária estudada faz parte de minha 

experiência profissional. Nessa faixa de idade a criança possui um repertório motor 

mais apurado e consegue explorar com mais facilidade o espaço e o tempo fazendo 

uso de aquisições motoras aprendidas anteriormente, segundo Tani (1988) apud 

Faria (2001) até os 06 anos é o período da aprendizagem motora, após é 

refinamento dos gestos. Outro aspecto relevante é que na dança os trabalhos são 

iniciados com criança a partir de 03 anos de idade. O desenvolvimento motor na 

fase de 03 a 06 anos de idade, quando bem estimulado poderá possibilitar a criança 

mais independência na fase adulta. Esse estudo tem como objetivo analisar como a 

dança pode favorecer o processo de desenvolvimento motor infantil partindo de uma 

revisão bibliográfica de cunho qualitativo através da análise de livros e artigos 

científicos referentes ao tema proposto. Tendo como principais autores Gallahue & 

Ozmun no que se refere de conceitos do Desenvolvimento Motor, Bambirra e Nanni 

para Dança fazendo uma analogia com os principais conceitos de Donald Winnicott 

na relação do Brincar. 
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DANÇA: UM CAMINHO PARA AUTONOMIA FUNCIONAL DO IDOSO 
 
 

Alunas: GOMES, Débora da Silva; ALMEIDA, Regina Célia Fernandes de. 

Orientadora: CARVALHO, Rosane Marques de. 

 

 

RESUMO 
 
 
Durante o processo de envelhecimento são envolvidas muitas variáveis integrando e 

influenciando na maneira pela qual envelhecemos, diminuindo a nossa capacidade 

física. Esse processo está associado a mudanças fisiológicas, psicológicas e sociais, 

que se refletem na redução da capacidade para realizações das atividades da vida 

diária (AVD). O objetivo dessa revisão é compreender o benefício da dança na 

saúde da pessoa idosa, na tentativa de diminuir alguns danos causados pelo 

envelhecimento, como também um caminho na busca da autonomia para executar 

as atividades de vida diária, uma vez que a dança trata dos movimentos do corpo, 

essa atividade traz benefícios na área de socialização, melhora da autoestima, 

interação com outras pessoas, entre outros aspectos. Esta pesquisa de cunho 

bibliográfico de natureza descritiva. Observamos um crescimento significativo de 

idosos que encontraram na dança uma alternativa para se exercitarem de uma 

forma mais prazerosa, pois sua prática os leva a ter um alto ganho em sua 

capacidade funcional, ajudando na sua interação social, além de benefícios 

psicológicos. Conclui-se que os artigos pesquisados são compatíveis com o que é 

vivenciado atualmente entre os idosos e o crescimento de políticas públicas que 

favorecem os idosos no sentido de estarem inseridos em programas que além dos 

benefícios físicos, trazem também a interação e a socialização fazendo aumentar 

sua expectativa de vida. 
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O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA ATUANDO NA PREVENÇÃO DA 
ASMA ATRAVÉS DA NATAÇÃO E /OU PREVENÇÃO DA ASMA 

 
 

Alunas: BEZERRA, Louize Fernanda M.A.; BENEDITO, Lucélia Maria S. 

Orientadora: CARVALHO, Rosane Marques de. 

 

 

RESUMO 

 
 
A asma, considerando-se suas características clínicas, fisiológicas e patológicas, 

pode ser definida como uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. Sabe-se 

que se trata de uma doença que pode ter um controle eficaz, entretanto, não há 

garantia de cura, o que acarreta acompanhamento adequado ao longo da vida do 

asmático. O objetivo do presente estudo é analisar possíveis benefícios da prática 

de atividades aquáticas por parte de indivíduos asmáticos e da intervenção do 

profissional de Educação Física, a fim de colaborar com a prevenção e/ou controle 

da doença. Para tal, realizou-se uma revisão bibliográfica de cunho qualitativo, 

explorando livros e artigos já publicados. Como critério de seleção dos artigos 

priorizou-se aqueles que direcionam a pesquisa para área de intervenção do 

profissional de Educação Física e bem estar para o asmático. Percebeu-se que a 

prática de atividades aquáticas representa um caminho a ser seguido pelos 

indivíduos considerados asmáticos, oportunizando lhes uma melhoria da saúde e da 

qualidade de vida. Todavia, ressalta-se a relevância de que essa atividade seja 

realizada em um ambiente agradável, com condições favoráveis aos praticantes e 

supervisionada pelo professor de Educação Física.  
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AS CONTRIBUIÇÕES DOS MÉTODOS PAR-Q E DA AVALIAÇÃO MÉDICA 
COMO PRÉ-REQUISITO PARA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA COM BASE NA 

LEGISLAÇÃO ATUAL 
 
 

Aluno: SILVA, Luciano de Oliveira Sessa. 

Orientador: NEVES, Marcus Vinicius dos Santos. 

 
 

RESUMO 
 
 

Parece não estar muito clara a questão sobre a obrigatoriedade do atestado médico 

entre outros modelos avaliativos que liberam o indivíduo para práticas de atividades 

físicas orientadas e supervisionadas por profissionais de educação física, pois em 

alguns estabelecimentos de ginástica é usual a exigência do atestado médico, 

porém, em outras não exigem. Entretanto, o presente estudo através de pesquisa 

bibliográfica, busca esclarecer as questões legais que cercam o profissional de 

Educação Física e construir um fluxo de ações que possam contribuir para a 

recepção de novos sujeitos que buscam a prática de atividade física, onde em um 

primeiro momento o profissional de educação física seja capaz de avaliá-los 

utilizando o Questionário da Prontidão para a Atividade Física (PAR-Q) e assim 

considerá-lo apto para a prática imediata ou redirecioná-lo para uma avaliação 

médica devidamente amparada pela legislação atual.  
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O TREINAMENTO DE FORÇA NA PREVENÇÃO E REDUÇÃO DOS EFEITOS 
DELETÉRIOS DA SARCOPENIA 

 
 

Aluno: SANTOS, Douglas Alves dos. 

Orientador: KLEIN, Carlos Marcelo de Oliveira. 

 

 

RESUMO 
 

 

Um dos fatores que acometem os idosos com o passar dos anos, ou seja, na 

senescência, é a sarcopenia. Esta é uma patologia compreendida como a perda de 

massa e força muscular, que delimita a autonomia do ser humano, acarretando a 

redução da qualidade de vida, sob a ótica de três fatores: o físico, o psíquico e o 

social. O presente estudo justifica-se pela necessidade do profissional de saúde 

conhecer os fatores causadores e as possíveis intervenções, necessárias para 

minimizar a perda de força e massa muscular, acometida na senescência conhecida 

como sarcopenia. Dentre as diversas atividades físicas que podem contribuir para a 

prevenção ou redução da sarcopenia, destacamos o treinamento de força (TF). A 

metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica, com a análise e coleta de dados 

do treinamento de força e sarcopenia em idosos. O objetivo de nosso estudo foi de 

relacionar os benefícios da prática do Treinamento de Força na prevenção ou 

redução dos efeitos deletérios da sarcopenia em idosos. 
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A PRÁTICA DO TREINAMENTO DE FORÇA PARA GESTANTES 
 
 

Alunas: MOREIRA, Isabela do Vale Moreira; CARVALHO, Renata de Brito. 

Orientador: KLEIN, Carlos Marcelo de Oliveira. 

 
 

RESUMO 
 
 
Para a manutenção da saúde física e mental, a atividade física adquire um papel 

primordial, porém é ainda muito questionada quando praticada no período 

gestacional, sobretudo na modalidade do treinamento de força. Durante o período 

gestacional existem evidências de que a recomendação para a prática de atividade 

física tem sido foco de uma série de debates na comunidade cientifica, visto que sua 

prática tem uma relação direta com a prevenção e controle de certas patologias, 

onde destacamos o treinamento de força, visto que de acordo com a literatura 

consultada é apropriado para o período gestacional desde que não haja restrições 

médicas e se utilize cargas leves à moderada. Esse estudo tem como objetivo 

demostrar de que maneira o treinamento de força pode contribuir para uma gestação 

mais saudável e auxiliar nos desconfortos característicos desse período. O presente 

trabalho foi elaborado através de revisão bibliográfica, e conclui que é possível a 

prática de treinamento de força em gestantes, desde que não haja nenhuma contra 

indicações e sejam seguidos os devidos cuidados e orientações.  
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TREINAMENTO DE FORÇA PARA PORTADORES DO MAL DE PARKINSON 
 

 

Alunas: SOARES, Caroline de Paula Rezende; VIANA, Thuany Costa. 

Orientador: KLEIN, Carlos Marcelo de Oliveira. 
 

  

RESUMO 
 
 
A Doença de Parkinson (DP) é caracterizada como uma doença crônica 

degenerativa e está associada ao processo de envelhecimento. Estima-se que a DP 

afeta cerca de 1 a 2% da população acima de 65 anos. A DP leva a uma perda 

acentuada de massa corporal, da função pulmonar e da capacidade física de forma 

geral, levando esses indivíduos a reduzirem sua qualidade de vida. O objetivo deste 

estudo foi identificar os efeitos do treinamento de força (TF) na melhora da qualidade 

de vida de portadores da DP. Este estudo trata-se de uma pesquisa de revisão de 

literatura, de cunho descritivo, através da pesquisa em periódicos e artigos, 

utilizando como descritores do estudo os termos: Doença de Parkinson, Treinamento 

de Força, Exercícios físicos, tendo fontes de pesquisa os bancos de dados Scielo, 

Lilacs, Google Acadêmico e Periódicos Capes, a partir do ano de 2008. O TF 

melhora efetivamente o aumento da força muscular, melhora o equilíbrio e a 

qualidade de vida de indivíduos com DP. Através de um programa de treinamento, 

ocorre uma melhora na manutenção do equilíbrio e um melhor condicionamento 

físico, evitando quedas, que se agravam devido à falta de equilíbrio nesses 

indivíduos. Conclui-se que a cura da doença não acontecerá através da pratica do 

TF, mas levará a amenização dos sintomas e ajudará o indivíduo a ter uma melhora 

em sua qualidade de vida em relação à autonomia, a pratica das atividades básicas 

diárias, gerando benefícios a sua funcionalidade e ajudando a conquistar sua própria 

independência. 
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OS BENEFÍCIOS DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA EM MULHERES COM 
CÂNCER DE MAMA 

 

 

Aluno: REIS, Jadilaina da Silva. 

Orientador: KLEIN, Carlos Marcelo de Oliveira. 

 

 

RESUMO 
 
 

O objetivo de nosso estudo foi de analisar os benefícios da prática de atividade física 

em mulheres portadoras de Câncer de mama e as contribuições que o profissional 

de educação física pode proporcionar no processo de prevenção e recuperação. 

Este estudo se trata de uma revisão de bibliográfica, cujos descritores usados em 

português, em periódicos, artigos e livros que abordem o tema em questão, foram 

câncer de mama, exercício físico, atividade física e mulheres. Considerando a 

relevância entre os benefícios da atividade física em mulheres acometidas com o 

câncer de mama o exercício físico se constitui em grande auxiliar no 

desenvolvimento e comunicação da mulher, devido à mudança na rotina e sendo 

necessária a convivência dentro de um novo ambiente, não dificultando a cirurgia e 

a pós-cirurgia que constitui através do tratamento de quimioterapia, radioterapia ou a 

hormonioterapia, sendo importante o papel da família neste momento, pois é quando 

a mulher se sente mais frágil. Tendo em vista os aspectos observados é possível 

concluir que o uso de exercício físico potencializa o tratamento dos pacientes de 

determinados tipos de câncer, combatendo a perda de massa magra (caquexia) e a 

fadiga, contribuições que o profissional de educação física pode proporcionar no 

processo de prevenção em mulheres com câncer de mama, o que nos levou a 

investigar a relevância entre os benefícios da atividade física em mulheres 

acometidas com essa neoplasia. 

 

 

Palavras-chave: Câncer de Mama; Benefícios; Atividade Física; Exercício Físico; 
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TREINAMENTO DE FORÇA PARA INDIVÍDUOS HIPERTENSOS 
 
 

Aluno: SOUZA, Bruno Gonçalves de. 

Orientador: KLEIN, Carlos Marcelo de Oliveira. 

 

 
RESUMO 

 
 
A Hipertensão Arterial Sistêmica se caracteriza por apresentar níveis elevados e 

sustentados de Pressão Arterial, sendo esta de causa multifatorial, associada a 

alterações de ordem funcional e/ou estrutural de órgãos como o coração, o encéfalo, 

rins e vasos sanguíneos, além de alterações metabólicas, levando ao aumento 

significativo do risco de surgimento de doenças cardiovasculares que podem levar 

ao óbito. Trata-se de um estudo de cunho descritivo, através de uma revisão 

bibliográfica, realizada em artigos pertinentes ao assunto, periódicos e livros. 

Envolve a prática de técnicas padronizadas de coletas de dados através de uma 

pesquisa de revisão bibliográfica. Torna-se importante o conhecimento dos efeitos 

hipotensores do exercício agudo, a fim de ampliar o conhecimento a respeito do 

assunto, além de adequar a prescrição e aplicação de exercício físico com 

finalidades terapêuticas e preventivas no controle da Hipertensão Arterial Sistêmica. 

Podemos observar então que a elaboração da prescrição do treinamento de força, 

ou resistido, deve sempre estar baseado no controle de diversas variáveis que, 

podem interferir na resposta pressórica pós-esforço. 
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TREINAMENTO DE FORÇA E REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE GORDURA 
PARA MULHERES: REVISÃO SISTEMÁTICA. 

 
 

Alunos: SILVA, Elaine Duarte da; MOREIRA, Félix Júnior; SERRÃO, Silvia Mariana 

Grana. 

Orientador: KLEIN, Carlos Marcelo de Oliveira. 

 

 

RESUMO 
 
 

A incidência de indivíduos obesos associa-se ao estilo de vida e a inatividade física 

tanto em homens quanto em mulheres. Atualmente, a obesidade já é considerada 

como um problema de saúde pública, pois desencadeia outras doenças, sejam elas 

de origem cardiovascular, metabólica e a maior incidência de câncer. A prevenção é 

o melhor caminho para todos os males. A conscientização da prática de atividade 

física com regularidade tem sido o objetivo de muitos indivíduos. Este estudo tem o 

objetivo identificar como o treinamento de força pode contribuir para a redução do 

percentual de gordura em mulheres, através de uma revisão sistematizada em um 

periódico online, a Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício. Foram 

encontrados 32 artigos sobre o tema proposto, de acordo com a metodologia 

escolhida. Com intuito de se determinar sobre o tema Treinamento de força e 

redução do percentual de gordura em mulheres, foram encontrados 10 artigos. 

Destes artigos encontrados 6 artigos (18,7%) falam sobre o Treinamento de força e 

obesidade em mulheres, ao se buscar os descritores Treinamento de Força e 

Obesidade encontramos 4 artigos (12,5%) e por fim, ao pesquisar sobre Obesidade 

em mulheres foram encontrados 3 artigos (9,4%) do total de artigos pesquisados 

sobre o tema proposto. Através dos artigos encontrados podemos considerar que a 

prática de musculação promove vários benefícios, como o aumento da massa 

muscular, aumenta a Taxa de Metabolismo Basal (TMB), auxiliando no aumento do 

gasto calórico diário total e na melhora da autonomia de obesos, sendo primordial 

para a redução do percentual de gordura. 
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EFEITOS DO TREINAMENTO COM PESO EM MULHERES PÓS-MENOPAUSA 
 
 

Alunos: FERNANDO, Franciéle Marinho; NARDELI, Renato Ramos Nader. 

Orientador: KLEIN, Carlos Marcelo de Oliveira. 

 

 

RESUMO 
 
 

Dentre a população que procura á melhora na qualidade de vida, destaca-se a 

mulher pós-menopausa, vista esta com a presença de várias alterações nítidas de 

comportamento. Os sintomas destacados são: distúrbios de sono; ondas de calor; 

alterações psicológicas relacionadas á depressão e ao pânico, e caracterizada 

também por apresentar uma redução na produção dos hormônios femininos, perda 

de massa mineral óssea, redução da massa muscular esquelética e também o 

aumento de massa gorda. Objetivo: Investigar através do treinamento de força os 

benefícios causados sobre os sintomas da pós-menopausa. Resultado: O estudo 

mostrou uma melhora na vida das mulheres, tanto nas atividades diárias, como no 

bem estar físico e psicológico. Conclusão: O treinamento de força foi benéfico na 

vida das mulheres pós-menopausa. Os benéficos foram visto tanto nos efeitos da 

menopausa quanto na vida diária dessas mulheres. 
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APLICABILIDADE DO TREINAMENTO FUNCIONAL PARA JIU JITSU 

 

 

Aluno: MARCELINO, Helder Carlos. 

Orientador: KLEIN, Carlos Marcelo de Oliveira. 

 
 

RESUMO 
 

   

No processo de desenvolvimento do conhecimento se faz necessário obter o maior 

número de informações possíveis sobre um tema. Através de um condicionamento 

físico e uma preparação adequada, baseada em evidências científicas, o atleta 

aumenta suas possibilidades de atingir rendimento e preservar sua saúde e também 

ampliar suas qualidades técnicas. O Jiu-Jitsu é uma arte marcial que tem por 

objetivo dominar o adversário através de técnicas de imobilização, estrangulamento 

ou chave articular e tem como fundamento usar princípios biomecânicos para aplicar 

golpes que utilizam de alavancas e que irão possibilitar a um indivíduo que 

apresente menor força muscular vencer um adversário aparentemente mais forte, 

mas com menor habilidade técnica. Sendo assim o objetivo de nosso estudo foi de 

analisar a aplicabilidade do treinamento funcional no Jiu-Jitsu, através de uma 

metodologia baseada na especificidade e que pode ter a influência do treinamento 

de força (musculação) e levantamentos olímpicos. Espera-se que com essa 

metodologia de treinamento o atleta possa adquirir refinamento técnico e físico, 

trabalhando as valências físicas específicas do desporto com repetições de 

movimentos similares a luta. O lutador de Jiu-Jitsu tem que treinar de forma que os 

exercícios que ele faça melhore o rendimento dele na atividade determinada. Se ele 

luta Jiu-Jitsu, precisa melhorar no Jiu-Jitsu. Assim como corredores fazem exercícios 

que melhoram a marcha da corrida, a musculatura envolvida e assim por diante. 
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ANÁLISE DA POTÊNCIA AERÓBICA E ANAERÓBICA DE JOGADORES DE 
FUTEBOL PROFISSIONAIS DO BARRA MANSA F.C  

 

 

Alunos: FIGUEIREDO, Carlos Vinicius Martins Petriz de; VALÉRIO, Márcio Arnor 

Soares. 

Orientador: KLEIN, Carlos Marcelo de Oliveira. 

 
 

RESUMO 
 

 

O conhecimento relacionado a potência dos jogadores, assim como os parâmetros 

de referência encontrados na literatura, é importante para o planejamento do 

treinamento desportivo. O presente artigo verificou parâmetros aeróbicos e 

anaeróbicos em atletas de futebol profissional de um clube de futebol da primeira 

divisão do campeonato carioca 2015, o Barra Mansa Futebol Clube. A amostra foi 

constituída de 18 jogadores de futebol, do sexo masculino, da equipe do Barra 

Mansa F.C., da categoria profissional, com faixa etária média de 23 anos, peso 

corporal (66,5 ± 10,6 kg) e estatura (178,1 ± 6,69 cm), em nível de competição 

estadual e comparando com referências encontradas na literatura. Foram avaliados 

aspectos morfológicos e fisiológicos intervenientes na prática do desporto Futebol, 

de acordo com seus respectivos testes: a Capacidade Aeróbica - Yo-Yo Test; a 

Potência Anaeróbica – Rast Test. A média do VO2 máx. dos jogadores de futebol do 

Barra Mansa FC ficou em 56,93 ± 2,7 ml.kg -1. min-1 e a Potência Anaeróbica 

máxima atingiu valores médios de 851,9 ± 103,3 W, utilizando o Rast Test. Podemos 

então concluir que para as referidas valências físicas analisadas a nossa amostra se 

encontra dentro de um perfil considerado como BOM, porém com a observação de 

que para o VO2 máximo, a equipe necessita de uma maior atenção, para que possa 

atingir um nível mais elevado, em comparação com grupo da mesma categoria. 

Fatores como o teste a ser aplicado, bem como o período de preparação e o nível 

competitivo em que os atletas avaliados se encontraram são fatores que podem ter 

influenciado os resultados. 

Palavras-chave: Futebol; VO2 máximo; potência anaeróbica; potência aeróbica. 

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

RESUMO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Educação Física – Bacharelado / 2015-2  

 

ISBN: 978-85-5964-000-7  www.unifoa.edu.br/editorafoa  139 
 

A INSERÇÃO DE EXERCÍCIOS PROPRIOCEPTIVOS  
NO TREINAMENTO DE JIU-JITSU 

 

 

Alunos: ARAÚJO, Bruno Gama de; SOUZA JUNIOR, Ivanil dos Santos. 

Orientador: NEVES, Marcus Vinícius dos Santos. 

 

 
RESUMO 

 
 

O presente estudo analisa a importância da inserção de exercícios propioceptivos ao 

longo do treinamento de Jiu-Jítisu, devido ao expressivo número de lesões em 

atletas/praticantes. Foram levantados dados de revisões bibliográficas, através dos 

bancos de dados das bibliotecas virtuais Bireme, Scielo e Medline, abordando os 

artigos publicados entre 2002 e 2015. Destacamos oito principais artigos entre os 

quinze pesquisados e analisados, que demonstram os índices de lesões no 

desporto. Portanto, a aplicação do treinamento proprioceptivo implica em respostas 

neurofisiológicas, ocorrendo a estimulação da reação segmentar, ocorrendo um 

aumento da possibilidade de proteção dos segmentos corporais treinados. 
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MUSCULAÇÃO EM ALTO NÍVEL: PERIODIZAÇÃO E SISTEMAS DE 
TREINAMENTO UTILIZADOS POR FISICULTURISTAS 

 
 

Alunos: BIONDI, Anielly Aparecida da Silva; PINTO, Felipe Vital Ferreira. 

Orientador: FERREIRA JUNIOR, Daniel Alves. 

 

 

RESUMO 
 

 

Na musculação em alto nível, podemos encontrar diversos sistemas de treinamento 

onde profissionais e atletas buscam seus objetivos. Consta na literatura que a 

musculação é a forma de treinamento mais antiga utilizada pelo homem. Com os 

anos, na busca pela melhoria do treinamento foi desenvolvida a periodização que 

pode ser definida como: método utilizado por treinadores e atletas para a busca de 

um treinamento com resultados eficazes em busca de uma boa atuação na 

competição. Na busca por resultados mais eficientes, são utilizados sistemas no 

treinamento para melhoria do resultado final do atleta. Optamos por analisar em um 

quadro comparativo os sistemas de treinamento, a partir da autoria de quatro 

autores em suas diferentes pesquisas e resultados. Em seguida discorremos sobre 

os demais sistemas utilizados e seus objetivos. Esse artigo tem como objetivo, 

identificar a eficiência de diferentes métodos de planificação do treinamento em 

fisiculturistas. Foi realizada uma revisão bibliográfica de nível descritivo através de 

revistas, artigos e livros especializados em musculação, para justificar os sistemas 

mais comuns e a eficácia dos mesmos. Nosso artigo teve como principais autores, 

Fleck e Kramer (1999), Scaldaferri (2009), Fleck e Kraemer (2006), De Figueiredo 

(2010), Materko (2010), Medeiros (2009), Aguiar (2009), em um recorte temporal do 

ano de 1999 a 2013. 
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A APLICABILIDADE DA PERIODIZAÇÃO NO TREINAMENTO DE FORÇA 
 

 

Aluno: SILVA, Junior César Rodrigues da Silva. 

Orientador: FERREIRA JUNIOR, Daniel Alves. 

 

 

RESUMO 
 
 

A prática habitual de atividades físicas em específico o treinamento de força, atua de 

forma conjunta com outros fatores resultando numa melhora significativa na aptidão 

física individual. Na atualidade, o treinamento de força e periodização tem sido 

objeto de estudo como promoção de saúde e qualidade de vida. O objetivo deste 

estudo é inferir sobre a aplicabilidade da periodização no treinamento de força. Após 

o levantamento bibliográfico, um grande número de estudos mostram os resultados 

positivos quando periodizados corretamente, com um prognostico já elaborado ao 

iniciar as sessões de treino. Ao longo deste estudo, procuramos apresentar os 

motivos que levam o benefício da atividade física programada. Levando em conta as 

características individuais de cada estudo aqui pesquisado. E os benefícios em se 

manipular todas as variáveis de acordo com seus objetivos, otimizando seus 

resultados. 
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LEVANTAMENTO SOBRE APLICAÇÃO DA ANTROPOMETRIA EM ESTUDOS 
RELACIONADOS À SOBREPESO E OBESIDADE EM PERIÓDICOS DA ÁREA DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 

Alunos: PORTUGAL, Renan dos Santos; NOGUEIRA, Thiago Pinto. 

Orientador: SILVA, José Cristiano Paes Leme da. 

 

 

RESUMO 
 

 

O objetivo desse estudo foi conduzir uma investigação que parte da escolha de 

periódicos da área de Educação Física, e nestes, verificar em quantos trabalhos a 

antropometria foi utilizada para estudar sobrepeso e/ou obesidade. Utilizou-se uma 

revisão bibliográfica de nível descritivo. Nossas principais fontes foram três 

periódicos da área de Educação Física, a saber: Revista brasileira de 

cineantropometria e desempenho humano, Revista brasileira de ciência e 

movimento e Revista brasileira de medicina do esporte. Foram catalogados 704 

trabalhos e nestes foram encontrados 33 trabalhos relacionados ao nosso estudo. 

Os resultados mostraram que obesidade é considerada problema de saúde pública 

no Brasil e no mundo. Foram encontradas diferentes técnicas de aplicação da 

antropometria em estudos sobre obesidade e /ou excesso de peso. Estatura, massa 

corporal e IMC foram as técnicas mais encontradas, confirmando sua grande 

aplicabilidade na realização em estudos sobre antropometria para avaliar alterações 

e/ou monitorar a composição corporal em humanos.  
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SONO E EXERCÍCIO FÍSICO: ASPECTOS DE UMA RELAÇÃO 
 

 

Alunos: CRAVO, Fabiano da Silva; NOGUEIRA, João Paulo. 

Orientador: SILVA, José Cristiano Paes Leme da. 

 

 
RESUMO 

 
 
Nosso objetivo foi investigar como é tratada a relação entre o sono e exercício físico 

em periódicos da área de Educação Física. Foi feito um estudo de revisão 

bibliográfica de nível descritivo. Foram escolhidas a Revista brasileira de 

cineantropometria e desempenho humano, a Revista brasileira de ciência e 

movimento e a Revista brasileira de medicina do esporte. O recorte escolhido foi 

referente aos volumes publicados nos últimos 3 anos (2012 a 2014). Os resultados 

mostraram que a prática de exercício físico não constitui determinante exclusivo da 

qualidade do sono, sendo articulada a outros aspectos descritos no referido estudo. 

Muitos são os fatores que influenciam a qualidade do sono em humanos, sendo 

essa influência bastante complexa em sua estrutura. São também variados, em 

termos de agravos à boa saúde, os aspectos comprometedores da qualidade de 

vida de indivíduos que sejam acometidos por privação e/ou interrupção em sua 

necessidade diária de sono. 
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AVALIAÇÃO FUNCIONAL E ESPORTE:  
LEVANTAMENTO SOBRE ESTUDOS APLICADOS AO FUTEBOL 

 

Aluno: RAYMUNDO, Elson Roberto. 

Orientador: SILVA, José Cristiano Paes Leme da. 

 

 

RESUMO 
 

O foco desse estudo foi investigar o perfil de aplicabilidade da avaliação funcional (AF) 

envolvendo atletas profissionais (AP) de futebol. Foi realizado um estudo de revisão 

bibliográfica de nível descritivo. Foram consultados 704 artigos em periódicos da área 

de Educação Física produzidos entre 2012 e 2014. Foram encontrados 19 estudos com 

explícita relação ao tema estudado. Os resultados mostraram que a aplicabilidade da 

AF com futebolistas profissionais está representada por ações, com variado grau de 

complexidade operacional, explicando a necessidade de envolvimento de profissionais 

de diversas áreas de conhecimento atuando com o profissional de Educação Física. 

Nesse estudo as áreas identificadas foram de Psicologia, Medicina, Fisioterapia e 

Estatística dentre outras possibilidades. A maior ocorrência de aplicabilidade foi para a 

categoria sobre Análises e/ou Testes neuromotores/respostas morfofuncionais, a qual é 

caracterizadora da ação do profissional de Educação Física notadamente no esporte de 

alto rendimento. Na segunda posição encontramos a categoria Antropometria 

reconhecida por sua contribuição em investigações sobre a morfologia corporal 

humana. Outras categorias foram encontradas tais como: Análise 

invasivas/Laboratoriais, Perfil/Ocorrência de lesões e/ou distúrbios, Dados 

morfofuncionais para análise estatística de elevada complexidade e Aplicação de testes 

para análise em Psicologia. Tais dados corroboram nossa posição quanto à 

necessidade de intervenções multidisciplinares entre profissionais na interpretação e 

operacionalidade dos dados obtidos no contexto do esporte de alto desempenho. 

Novas investigações devem ser realizadas, no sentido de organizar mais informação 

sobre métodos e técnicas de AF que estejam a serviço da busca por melhores 

resultados no processo de preparação em treinos e desempenho competitivo de 

futebolistas profissionais no Brasil e no mundo. 
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BULLYING NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: A VISÃO DE PROFESSORES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 
Aluna: SANTOS, Marroni Elen dos. 

Orientador: SEVERINO, Cláudio Delunardo Severino. 

 

 
RESUMO 

 
 

O presente estudo teve como objetivo compreender a comparência do fenômeno 

bullying nas aulas de Educação Física Escolar, a partir da visão dos professores que 

atuam em escolas no município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Para 

tal, realizou-se uma pesquisa qualitativa tendo como foco a descrição e 

interpretação dos significados e experiências dos indivíduos com precisão, por 

intermédio de entrevista semiestruturada com sete docentes. A partir da exposição 

feita pelos sujeitos da pesquisa, percebeu-se a eficácia do diálogo com o intuito de 

prevenir e combater as mais diversas formas de violência, para que o ambiente 

escolar possa ser um local que possibilite à criança aprender a socializar-se, 

desenvolver responsabilidades, discutir ideias e, acima de tudo, assumir uma 

autonomia que permita com que o processo de ensino e aprendizagem ocorra de 

maneira satisfatória para todos.  
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: ENTRE A LEGISLAÇÃO E A REALIDADE 

 

 

Aluna: SILVA, Lilian da Costa. 

Orientador: SEVERINO, Cláudio Delunardo. 

 

 

RESUMO 
   

 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar os contributos da Educação 

Física na Educação Básica, bem como a sua condução por profissionais habilitados. 
Para tal, pretendeu-se estabelecer conceitos relacionados à relevância da Educação 

Física na Educação Básica, analisar a questão dessa disciplina sob o olhar da 

legislação brasileira e expor conceitos no que tange à formação profissional do 

professor de Educação Física. Para a realização da pesquisa, a metodologia 

empregada baseou-se numa revisão bibliográfica, de cunho descritivo, e foi 

desenvolvida a partir da leitura de livros e artigos que abordam a temática 

envolvendo a Educação Física na Educação Básica, as leis que a regem e a 

formação profissional do licenciado em Educação Física. A partir da promoção de 

várias linguagens do movimento humano, percebe-se a relevância das aulas 

Educação Física na Educação Básica, nas quais há, por parte do docente, a 

possibilidade de oportunizar aos discentes o despertar para um estilo de vida ativo e 

saudável. Todavia, faz-se necessária a busca por um embasamento teórico que 

justifique a importância das aulas de Educação Física, estabelecendo uma conexão 

entre a teoria e prática pedagógica que oportunize ações que contribuam para o 

desenvolvimento integral do aluno.  
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ATIVIDADE FÍSICA E SUA CORRELAÇÃO COM O EXCESSO DE PESO E A 
OBESIDADE: O PAPEL DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

 

Aluno: SILVA, Bianca Maria. 

Orientador: SEVERINO, Cláudio Delunardo. 
 

 
RESUMO 

   

 

A obesidade é considerada um grave problema de saúde e a Educação Física em 

ambiente escolar pode contribuir para a conscientização, por parte dos alunos, da 

importância da prática de atividades físicas como promoção da qualidade de vida. A 

presente pesquisa tem como objetivo abordar aspectos relacionados à contribuição 

da Educação Física escolar como uma prática que possa ser entendida como uma 

possibilidade de prevenção à obesidade de crianças e jovens inseridas em tal 

contexto. Para isso, a metodologia empregada baseou-se numa revisão 

bibliográfica, de cunho descritivo, e desenvolveu-se a partir da leitura e discussão de 

diversas publicações sobre o tema em questão A pesquisa permitiu concluir que o 

papel do professor de Educação Física na instituição escolar não se limita a apenas 

transmitir o que é proposto para as aulas, mas também utilizar a conscientização, 

que é parte integrante dos conteúdos, a fim de mostrar aos discentes a importância 

de inserir no seu cotidiano atividades físicas. 
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A COMUNICAÇÃO DOS ALUNOS SURDOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR INCLUSIVA 

 

 

Alunas: MENEZES, Aline Alves de; PEREIRA, Yasmin dos Santos. 

Orientadora: ALMEIDA, Andréa Oliveira. 

 

 

RESUMO 
 
 
O presente trabalho se refere à comunicação dos alunos surdos nas aulas de 

Educação Física inclusiva. O objetivo foi analisar a produção bibliográfica brasileira 

sobre a educação e a comunicação dos surdos nas aulas de Educação Física. Para 

isso, utilizamos seis artigos, cinco livros, leis e decretos que abrangem o tema. A 

metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica, de caráter descritivo, cuja 

técnica empregada foi a de revisão sistemática. Este estudo nos permitiu observar o 

crescimento e a inserção da comunidade surda no cenário escolar. Concluímos que 

a filosofia educacional que melhor atende ao aluno surdo é o bilinguismo, pois 

considera LIBRAS a sua primeira língua, e a segunda língua, o português. Esta 

metodologia otimiza o acolhimento e a permanência dos surdos no âmbito 

educacional. 
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O PAPEL DO EDUCADOR FÍSICO NO DESENVOLVIMENTO MOTOR 2 A 4 ANOS 

 

 

Aluna: SILVA, Karoline Almeida Jacinto da. 

Orientadora: FALCÃO, Hilda Torres. 

 

 

RESUMO 
 
 

Esta pesquisa busca estudar o papel da Educação Física na Educação Infantil como 

importante fator para o desenvolvimento de habilidades motoras e, psicológicas no 

meio social da criança. Acredita- se que o professor de Educação Física pode, 

juntamente com o da educação infantil, promover resultados mais significativos ao 

serem trabalhadas atividades específicas. A pesquisa tem como objetivo, abordar os 

conceitos de desenvolvimento humano e desenvolvimento motor na Educação 

Infantil, compreender os possíveis benefícios da Educação Física no 

desenvolvimento motor da criança, identificar possível intervenção do professor de 

Educação Física na Educação Infantil. Esta pesquisa é de cunho bibliográfico, de 

classificação descritiva, sendo que os veículos utilizados foram livros e artigos 

relacionados com o tema. A partir deste estudo pode-se perceber a importância do 

professor de educação física como facilitador para o processo do desenvolvimento 

biopsicossocial da criança e como facilitador do processo de ensino-aprendizagem. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA E SÍNDROME DE DOWN: CONTRIBUIÇÕES NO 
DESENVOLVIMENTO MOTOR 

 
Alunos: RODRIGUES, Eder Anderson Manoel; OLIVEIRA, Fernanda Santos de. 

Orientador: FALCÃO, Hilda Torres. 

 

RESUMO 
 

O presente estudo objetiva discutir através de um material teórico os possíveis 

benefícios da Educação Física Escolar em relação ao desenvolvimento motor dos 

portadores de síndrome de Down, na faixa etária de 6 a 10 anos. E também busca 

abordar os conceitos básicos de aprendizagem e desenvolvimento motor na 

Educação Básica, assimapresentando os possíveis benefícios da Educação 

Físicanodesenvolvimento motor dos portadores de síndrome de Down. Esta 

pesquisa caracterizou-se por ser bibliográfica de cunho descritivo, desenvolvida a 

partir de material já elaborado e publicado, constituídos principalmente por artigos 

científicos e livros. Usamos autores como Thompson que discute a genética na 

síndrome de Down e as características que um portador possui, Freire com seus 

estudos sobre os aspectos cognitivo, social e afetivo na área escolar e Gallahuecom 

ênfase no desenvolvimento motor e nas habilidades motoras básicas das crianças, 

utilizamos também informações filtradas através de sites como: Google, Google 

acadêmico e Scielo, que pesquisamos sobre os portadores de síndrome de 

Downnas aulas de educação física e quais seriam os benefícios alcançados ao 

praticarem essa aula. A partir dos estudos realizados concluímos que as aulas de 

Educação Física Escolar podem colaborar e muito para o desenvolvimento das 

pessoas sem nenhum tipo de deficiência e mais ainda para os portadores de 

síndrome de Down, visto que há uma melhora no tônus muscular, na função 

cardiorrespiratória, na atenção e concentração, sem contar que favorece o inter-

relacionamento com os colegas. A função do professor não repetir o que há nos 

livros, por que qualquer leigo é capaz de fazer isso, mas ter compreensão daquilo 

que faz. O conhecimento corporal é tão importante quanto o intelectual e deve ter o 

seu valor reconhecido nas escolas, principalmente durante a infância. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Motor, Síndrome de Down, Benefícios da 

Educação Física para portadores de síndrome de Down, Família. 
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GINÁSTICA ARTÍSTICA E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR:  
CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO MOTOR NO ENSINO 

FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
 

Aluna: ROCHA, Érica Cristina da Silva. 

Orientador: VILELA, Sílvio Henrique. 

 

 

RESUMO 
 
 

O presente estudo tem como objetivo discutir a contribuição da Ginástica Artística 

(GA) para o desenvolvimento motor no Ensino Fundamental – anos iniciais. Em 

virtude de novas tecnologias e mudanças que estão acompanhando a 

contemporaneidade, a falta de atividade física e estímulos motores estão cada vez 

mais comuns. O que torna o papel do professor de Educação Física ainda mais 

importante, visto que muitos alunos só são estimulados durante a aula de Educação 

Física Escolar. A metodologia é composta de uma a revisão bibliográfica, onde 

buscamos artigos, livros, sites, anais de eventos relacionados ao tema e dissertações 

e teses que defendem a posposta do mesmo. O estudo é relevante na medida em que 

procura discutir a Ginástica Artística como colaboradora no processo de 

desenvolvimento motor da criança, oportunizando outro enfoque a modalidade, que na 

maioria das vezes só é vista como um esporte de alto nível e difícil acesso, sendo 

quase inexistente na escola. Um segundo aspecto a ser ressaltado é a falta de 

estudos e publicações sobre a GA, o que dificulta o aprimoramento de profissionais 

interessados em atuar na modalidade. É possível perceber que a Ginástica Artística 

possui características próprias que podem servir para aumentar os estímulos motores 

e desafiar o aluno a buscar mais. Sendo uma boa opção de conteúdo para o Ensino 

fundamental – anos iniciais. Fazendo uma análise das habilidades motoras que 

devem ser desenvolvidas nessa fase escolar, identificamos uma relação direta das 

mesmas com as atividades desenvolvidas na Ginástica Artística.  
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ABORDAGENS PEDAGÓGICAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA NOS TRABALHOS DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DE LICENCIATURA DO UniFOA (2006 a 2014) 

 

 

Aluno: AGUIAR, Rafael Araújo. 

Orientador: VILELA, Sílvio Henrique. 

 

 
RESUMO 

 
 

Este trabalho se dedicou a analisar todos os Trabalhos de Conclusão de Curso, do 

Curso de Licenciatura em Educação Física do UniFOA, no período compreendido 

entre os anos de 2006 a 2014. Isto foi feito com o objetivo de identificar e discutir a 

presença das principais abordagens em Educação Física usadas nesses trabalhos. 

Como opção metodológica optamos pela análise de texto nos 148 trabalhos 

encontrados neste período, focando em partes determinantes como: o título, ano, 

resumo, palavras chaves e a conclusão. Ao final da empreitada braçal, concluímos 

que diversas abordagens foram usadas durante esse período, e as mais recorrentes 

foram o PCN (propõe-se à construção crítica da cidadania) e a Saúde Renovada 

(objetiva favorecer a autonomia no gerenciamento da Aptidão Física). Isto 

demonstra uma preocupação do Curso em formar um profissional com um olhar 

multifacetado para o espaço escolar e para o objetivo final da educação. Focando na 

formação de um cidadão preocupado com a inclusão de seus alunos através da 

inserção e integração destes à cultura corporal de movimento, através de 

experiências problematizantes. Possibilitando ao futuro profissional uma visão não 

só instrumental, mas principalmente crítica do papel da Educação Física escolar. 
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DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE: UM ESTUDO DE CASO 
 

 

Aluna: BARBOSA, Caroline Gomes. 

Orientador: VILELA, Sílvio Henrique. 

 

 
RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho é traçar o perfil do aluno que se encontra com as 

características determinantes de distorção idade/série, com o intuito de contribuir 

para os estudos sobre a diminuição da evasão escolar e para uma melhora no nível 

do aprendizado escolar. No Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Brizolão 

Municipalizado 284 Nelly de Toledo Rocha, que se constitui no lócus desse estudo, 

o índice de distorção idade/ série é muito elevado, sendo de 53% em toda a escola e 

52% no segmento estudado. O aporte teórico desse estudo foi a Teoria das 

Inteligências múltiplas de Howard Gardener. A metodologia usada foi um estudo de 

caso, cujos sujeitos da pesquisa foram alunos, professores, equipe pedagógica e 

pais de alunos do segundo segmento do Ensino Fundamental. Concluímos com 

essa pesquisa que a distorção idade/série está fortemente presente e enraizada na 

cultura da escola pesquisada, tanto que a comunidade entrevistada tem pleno 

conhecimento do que é e dos transtornos que esta causa. A Educação Física, 

através do seu objeto de estudo e de intervenção, que é o movimento humano, 

apareceu, nesse caso estudado, como de grande aceitação por parte dos alunos se 

qualificando então como um caminho possível para ajudar no aprendizado das 

outras disciplinas. Isto reforça o fato de que não se pode dissociar o corpo da mente, 

o sujeito é seu corpo e tudo o que ele representa e faz. Defendemos o conceito da 

inteligência corporal-cinestésica como a base do conhecimento humano, pois é por 

meio de nossas experiências sensório-motoras que experimentamos a vida e 

construímos grande parte de nossos conhecimentos.  
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UMA CARTOGRAFIA DOS RECURSOS DIDÁTICOS: A EDUCAÇÃO FÍSICA EM 
VOLTA REDONDA 

 
 

Aluna: LEITE, Vanessa de Fátima. 

Orientador: VILELA, Silvio Henrique. 

 

 
RESUMO 

 

 

Este artigo parte de uma visita aos documentos oficiais da Educação Brasileira, Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), para consubstanciar uma cartografia do panorama das escolas 

públicas do segundo segmento do ensino fundamental na cidade de Volta Redonda, 

no que diz respeito a existência e condições de uso das infraestruturas e do material 

didático disponível para as aulas de Educação Física escolar (EFe). Ele é um estudo 

de campo exploratório de cunho quali-quantitativo que teve sua aprovação pelo 

Comitê de ética e Pesquisa em Seres Humanos do UniFOA sob o número 

060029/2015. Como lócus da pesquisa foram visitadas todas as 18 (dezoito) escolas 

da rede municipal com o perfil desejado, os informantes foram os professores (as) 

de Educação Física da escola. Os resultados surpreenderam os pesquisadores e 

trazem importantes informações sobre o que é oferecido para o professor (a) 

planejar e executar suas aulas. 
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NA DITADURA MILITAR BRASILEIRA:  
ALGUM LEGADO À VISTA? 

 

 

Alunas: BOENING, Ana Beatriz Delgado da Silva; GALVÃO, Grazziela Quintiliano. 

Orientador: VILELA, Silvio Henrique. 

Coorientador: SILVA, Rodolfo Guimarães. 

 
 

RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como objetivo investigar nas leis e nas produções acadêmicas de 

Educação Física a influência que a ditadura militar teve/tem sobre a disciplina e se 

existe algum legado deixado por este período tão marcado pela intolerância e 

repressão para o contexto atual da própria Educação Física escolar (EFe). Para isso 

usamos como metodologia a revisão bibliográfica. Percebemos um caminho difícil e 

de muitas mudanças na área, que tem no seu trajeto uma crise instaurada na 

década de 1980 que ainda não teve fim. Por isso o “rola bola” é um efeito indesejado 

dessa crise no contexto atual da área. O legado para a educação de um modo geral 

foi a ampliação das escolas e a entrada da iniciativa privada neste espaço. Na EFe 

não encontramos nada, a não ser o fato indiscutível de terem jogado o bebê fora 

junto com a água suja da tina, ditado no qual usaremos para ilustrar nossa pesquisa. 
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A DANÇA E DANÇA FOLCLÓRICA E OS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE 
CURSO DO UniFOA – LICENCIATURA/ BACHARELADO 

 

 

Alunas: MATOS, Joyce de São Paulo; BRUM, Talwany do Nascimento. 

Orientador: VILELA, Silvio Henrique. 

Coorientador: SILVA, Rodolfo Guimarães. 

 
RESUMO 

 

Esse trabalho tem como objetivo mapear a dança e a dança folclórica enquanto 

temas de produção científica nos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) dos 

cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física (EF) do UniFOA. Para isso 

usamos como metodologia a revisão bibliográfica e pesquisa de campo exploratória, 

quali-quantitativa do tema dança e dança folclórica nos TCCs do Curso de Educação 

Física-licenciatura e bacharelado entre os anos de 2006 a 2014. Esse recorte 

temporal foi escolhido por ter sido o momento de separação dos cursos de 

licenciatura e bacharelado no país. Percebemos que apesar da dança possuir 

inúmeros benefícios, favorecer e contribuir na formação do ser humano, ainda há um 

desequilíbrio na importância dada a esse conteúdo (dança) mediante os discentes 

da EF. 
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A EDUCAÇÃO FÍSICA TEM O QUE ENSINAR? 
 

 

Aluno: RÍMULO, Cláudio Cézar Figueiras. 

Orientador: VILELA, Silvio Henrique. 

 
 

RESUMO 
 
 

A Educação Física escolar sofreu mudanças significativas desde sua inserção nas 

escolas até os dias atuais. Através dessas mudanças surgiram várias abordagens e 

entre elas a abordagem recreacionista, que vem contribuindo para o 

empobrecimento disciplinar. Tal prática foi o que me motivou a dar início a essa 

pesquisa que nos leva a conhecer mais profundamente esses problemas da área, a 

partir da visão dos documentos oficiais, da literatura da área, da fala dos 

ingressantes e dos concluintes no curso de Licenciatura em Educação Física do 

UniFOA, que foram submetidos a pesquisa de campo de cunho etnográfico com 

aplicação de entrevista semiestruturada, submetida e aprovada pelo Comitê de Ética 

do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) sob parecer número: CAAE 

44513415.3.0000.5237. Nesse sentido, apresentamos uma possível imagem do que 

está sendo feito na área, isto respondendo à pergunta: A Educação Física tem o que 

ensinar? Neste trabalho ficou claro que a Educação Física tem sim o que ensinar. 

Que seus conteúdos são reconhecidos pelos futuros profissionais da área durante a 

sua formação. No entanto fica claro também que os ingressantes não reconhecem a 

aplicação de conteúdos relevantes nas aulas de Educação Física escolar durante a 

sua formação na educação básica. Então algo acontece durante o exercício 

profissional para os professores não atuarem como foram formados para fazê-lo. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA NO CURSO NORMAL: IMPLICAÇÕES DE GÊNERO 
 

 

Aluno: DUQUE, Luís Felipe Cons. 

Orientadora: OLIVEIRA, Ivanete da Rosa Silva de. 

 

 

RESUMO 
 

 

O presente artigo tem como objetivo apreender as implicações referentes às 

relações de gênero no contexto do Curso Normal, bem como compreender como 

estas implicações influenciam as aulas de educação física. Para tal, foi realizada 

uma pesquisa integrativa, derivada de revisão bibliográfica, pela qual pode ser 

constatada a forte influência cultural exercida sobre o feminino no âmbito escolar, 

que vem gerando preconceitos e estigmas sociais. Com isso, verificou-se que é 

necessária uma intervenção por meio da educação que favoreça a conscientização 

dos envolvidos e, também, que permita que sejam detectadas ações discriminatórias 

por gênero, tanto na escola quanto na sociedade, pois a maioridade feminina no 

Curso Normal é decorrente de concepções formadas culturalmente onde, lecionar é 

considerado um papel de mãe, e as mulheres são julgados de maneira inferior e 

submissa ao homem. Contudo, para que haja essa mudança, o professor precisa se 

informar e adquirir conhecimentos acerca do tema para que possa intervir de 

maneira a contribuir para a formação de estudantes críticos e autônomos, permitindo 

participação igualitária independente de gênero, oportunizando a todas dos 

benefícios da pratica das aulas de educação física da mesma maneira. 
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BADMINTON NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: IMPLICAÇÕES 
DESSA PRÁTICA ENQUANTO POTENCIAL DE INCLUSÃO SOCIAL 

 

 

Aluna: OLIVEIRA, Andreza Viana de Oliveira. 

Orientadora: OLIVEIRA, Ivanete da Rosa Silva de. 

 
 

RESUMO 
 
 
O Badminton é uma prática esportiva que vem se consolidando cada vez mais. 

Inclusive, é uma das provas que fará parte da Olímpiadas 2016, que será realizada 

na cidade do Rio de Janeiro. Esse fato vem agregando valor sociocultural a esse 

esporte e, portanto, legitimando sua inserção no espaço escolar. Entretanto, ao 

observar as aulas de Educação Física nos dias atuais ainda se vislumbra a 

predominância esportiva do futebol, do voleibol e do handebol. Com o propósito de 

aprofundar a discussão acerca da possibilidade de abordagem dessa atividade no 

contexto escolar, este estudo tem como principal objetivo analisar as implicações da 

prática de Badminton nas aulas de Educação Física escolar enquanto potencial de 

inclusão social. Como pressuposto teórico-metodológico, parte-se da concepção 

dialógica e indissociável da pesquisa-formação, que se apoia na abordagem de 

pesquisa qualitativa, trazendo a descrição organizada e sistematizada de relato de 

experiência que expressa a participação e observação do autor que atuou como 

sujeito. Sem a pretensão de realizar considerações exaustivas, este estudo contribui 

com orientações para o desenvolvimento do Badminton como objeto de 

aprendizagem da Educação Física Escolar e que, por meio de tratamento 

pedagógico, colabora com a compreensão da educação enquanto prática social. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA E O ESPORTE NA/DA ESCOLA:  
UMA REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Alunas: MENDES, Patrícia Pedro; CUNHA, Tamiris Pereira. 

Orientador: ALVES, Marcelo Paraíso. 

 
 

RESUMO 
 
 
 O presente estudo teve como objetivo investigar como o esporte vem sendo 

desenvolvido no âmbito escolar durante as aulas de educação física. Partindo do 

estudo realizado nos últimos cinco anos das Revistas Movimento, Revista Brasileira 

de Ciências do Esporte e Revista Motrivivência, o trabalho realizou-se através de 

uma pesquisa qualitativa e quantitativa obtendo como foco o esporte dentro do 

ambiente escolar. A partir das analise feita dos artigos, percebeu-se a necessidade 

do esporte ser entendido dentro da escola como uma oportunidade de vivenciar 

diversas culturas proporcionando sempre aos alunos reflexões critica sobre o 

conteúdo não se prendendo a reprodução e a busca pelo rendimento do mesmo. 
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TAI CHI CHUAN E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: POSSÍVEIS 
CONTRIBUIÇÕES 

 
 

Aluno: NYLAND, Rhyan Brites. 

Orientador: ALVES, Marcelo Paraíso. 

 

 

RESUMO 
 

A Educação Física atualmente, se depara com uma diversidade de problemas e 

transformações sociais que interferem na participação dos alunos nas aulas: o avanço 

constante da tecnologia, a velocidade das informações, nas escolas públicas a falta 

de material e de instalações em condições favoráveis a prática de atividades, dentre 

outros inúmeros problemas (CHIATI, 2000). Ampliando a complexidade do quadro 

anunciado, no Ensino de Jovens e Adultos (EJA) os alunos em sua grande maioria 

realizam atividades laborais, o que acarreta frequentemente em dispensa das aulas e, 

em decorrência uma ação pedagógica diferenciada. Assim, a Educação Física deveria 

propor uma contrapartida a este educando que trabalha uma atividade que possibilite 

ao aluno um momento diferenciado, com a intenção de permitir que o discente 

perceba seu corpo. Diante deste contexto cabe questionar: Quais as características 

do aluno que frequenta o cotidiano da EJA? Qual o papel da educação física na EJA? 

E quais as contribuições do Tai Chi Chuan para o aluno do EJA? Neste sentido, o 

objetivo do estudo é compreender a especificidade da Educação Física no Ensino de 

Jovens e Adultos, propondo o Tai Chi Chuan como um possível conteúdo curricular. 

Como ações específicas a pesquisa desenvolver-se-á da seguinte forma: Discutir as 

características e especificidades dos alunos do EJA; Refletir sobre a especificidade da 

Educação Física para os alunos do EJA, tendo como centralidade a noção de 

Corporeidade; Investigar as contribuições do Tai Chi Chuan para os alunos da EJA; 

Propor o Tai Chi Chuan como um conteúdo alternativo para o EJA. A metodologia do 

estudo constituir-se-á por intermédio da revisão bibliográfica de cunho qualitativo com 

a intenção de levantar dados e discussões já realizadas por outros trabalhos cuja 

temática anunciada seja a centralidade. 

Palavras-chave: EJA; Educação Física; Tai Chi Chuan. 
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ESPORTE DE AVENTURA E AS DIFICULDADES DE IMPLANTAÇÃO NA 
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

 

Aluna: RIBEIRO, Kátia Mara. 

Orientador: ALVES, Marcelo Paraiso. 

 

 

RESUMO 
 

 

O presente trabalho se justifica por buscar compreender as dificuldades no uso do 

Esporte de Aventura como um conteúdo da Educação Física na escola, na intenção 

de auxiliar no debate acadêmico e, mais especificamente, na problematização da 

temática junto aos docentes que buscam as referidas práticas corporais como um 

conteúdo a ser desenvolvido no âmbito escolar. Neste estudo, optamos pela 

pesquisa descritiva. No intuito de pesquisar as dificuldades do uso do Esporte de 

Aventura na escola, foi analisado o período compreendido entre 2010 a 2014, dos 

Anais do Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura, por considerá-lo espaço 

significativo para a Educação Física.  
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AS CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O DESENVOLVIMENTO 
MOTOR DA CRIANÇA CEGA DE QUATRO A SEIS ANOS 

 

 

 Alunos: ALMEIDA, Frederico Frech Balieiro de; MARQUES, Thamiris Biondi. 

Orientadora: FALCÃO, Hilda Torres. 

 

 

RESUMO 
 

 

Este artigo apresenta a educação física como aliada no processo de 

desenvolvimento motor da criança cega na faixa etária de 4 a 6 anos, objetivando 

destacar suas contribuições como recurso pedagógico e como instrumento 

facilitador para o desenvolvimento motor dessas crianças, de forma prazerosa e 

lúdica, visando a interação delas com o mundo através de suas próprias 

descobertas. Sendo a faixa etária estudada, um período importante no 

desenvolvimento motor da criança e essencial para o conhecimento de si e do outro, 

a criança cega poderá apresentar defasagens na área motora, não somente devido 

a falta da visão, como também pela falta de estímulos e vivências corporais. 

Entende-se que quanto maiores as oportunidades delas experimentarem situações 

variadas e de interagirem com o ambiente que as rodeiam, melhor será para o seu 

desenvolvimento motor e para compreensão do mundo. A pesquisa bibliográfica, 

base para a elaboração deste artigo, esclareceu sobre o conceito e as 

características da cegueira e evidenciou a necessidade de atentar-se para as 

práticas pedagógicas desenvolvidas pela educação física, que melhor condiz com as 

necessidades destas crianças, situando o desenvolvimento motor como base para 

permitir suas experiências vivenciadas e desta forma aquisição dos conhecimentos 

motores adequados.  
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A MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 

Alunas: SANTOS, Andresa Sousa dos; COELHO, Talita Cristina de Assumpção. 

Orientador: ALVES, Marcelo Paraíso. 

 

 

RESUMO 
 

 

A Educação Física escolar propicia ao aluno um momento de contato com a cultura 

corporal de movimento, o que por consequência trás a oportunidade de desenvolver 

múltiplas vivências, cabendo ao professor, o papel de promover debates, conflitos e 

tensões para que os alunos possam dar sentido ao movimento, de modo que eles 

possam se expressar e intervir no contexto social em que estão inseridos. A 

presente pesquisa tem como objetivo investigar as razões que influenciam a evasão 

dos alunos das aulas de Educação Física escolar. Dessa forma, a metodologia 

utilizada baseou-se na bibliográfica descritiva a partir da leitura e discussão de 

diversas publicações sobre o tema abordado. Assim, diríamos que a evasão e os 

pedidos de dispensas das aulas de Educação Física, caminham em um sentido 

oposto ao da valorização desta disciplina como um componente curricular 

obrigatório da escola, porém, como demonstramos neste estudo, ainda é possível 

desconstruir essa prática que se instaura na escola adotando estratégias que 

viabilizem a valorização das aulas com a diversificação de conteúdos e com a 

pedagogicização dos esportes da escola. 
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ESPORTES DE AVENTURA: UM ESTUDO ACERCA DO SEU USO COMO 
CONTEÚDO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

  
 
Aluno: AGUIAR, Sabrina da Costa. 

Orientador: ALVES, Marcelo Paraíso. 

 
 

RESUMO 
 
 

O trabalho emerge do entendimento de que a Educação Física Escolar, como 

componente curricular da Educação Básica, deve se pautar na Cultura Corporal de 

Movimento (VAGO, 2009). Partindo desse pressuposto, percebemos a necessidade 

de mudança nos conteúdos abordados nas aulas de Educação Física, pois o que se 

observa é o uso exacerbado dos esportes tradicionais, que reduz a multiplicidade de 

práticas corporais. Nesta linha de pensamento, o Esporte de Aventura é concebido 

como um conteúdo possível de ampliação para a Cultura Corporal de Movimento, 

visto que, quando desenvolvidos coletivamente, ocorrem mediante verdadeira co-

educação. (BETRÁN; BETRÁN, 2006). Objetiva-se com este, investigar a utilização 

dos Esportes de Aventura pela área da Educação Física e como os profissionais da 

área têm buscado nos Esportes de Aventura um conteúdo a ser ensinado no 

ambiente escolar, de forma pedagógica. A pesquisa se concretiza a partir da revisão 

bibliográfica e da análise qualitativa realizada a partir do levantamento dos dados 

nos periódicos: Movimento, Motrivivência, e anais dos Congressos Brasileiros de 

Atividades de Aventura (CBAA), no período de janeiro de 2010 a julho de 2015. 

Concluímos que nos últimos cinco anos manteve-se uma média de publicações 

acerca dos Esportes de Aventura como conteúdo da Educação Física Escolar e que 

a maioria dos professores/ pesquisadores buscam na Cultura Corporal de 

Movimento e no PCN, uma diretriz pedagógica para nortear a inserção desses na 

escola. Com relação ao PCN, grande parte das pesquisas aponta para os temas 

transversais, mais especificamente às questões ambientais. 

Palavras-chave: Educação Física Escolar; Esportes de Aventura; Cultura Corporal 
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ESPORTES RADICAIS E PRÁTICAS CORPORAIS NA ESCOLA: 
POSSÍVEIS INTERVENÇÕES DO SLACKLINE  

 

 

Alunos: FARIAS, Gustavo Alves Vinand Kozlowski de; CHAVES, Thiago Ribeiro. 

Orientador: ALVES, Marcelo Paraiso. 

 

 

RESUMO 
   

 

Nas últimas décadas, a Educação Física vem se caracterizando por uma perspectiva 

esportivizante de acordo com diversos autores (COLETIVO DE AUTORES, 1992; 

KUNZ, 2001; DARIDO, 2005). Nesse estudo trabalhamos com a noção de currículo 

“pensadopraticado” (OLIVEIRA, 2012), configurada a partir dos estudos dos 

cotidiano que compreende a realidade a partir do complexo movimento dos sujeitos. 

O estudo se desenvolveu com educandos do Ensino Médio – Técnico do IFRJ-VR. 

Na tentativa de atingir o objetivo proposto utilizamos as noções de táticas, modos de 

usar e fazer cotidianos (CERTEAU, 1994), trazendo para o centro do debate as 

referidas práticas culturais, tendo como instrumento (FERRAÇO, 2008) às narrativas 

e os episódios de ensino que foram anotados em caderno de campo e constituídos 

durante as aulas de Educação Física no período compreendido pela pesquisa, na 

intenção apreender os indícios (GINZBURG, 1989) das contribuições dos Slackline 

na escola. O Slackline, a modalidade esportiva escolhida como proposta deste 

trabalho é concebida como cultura corporal de movimento, é percebida como 

linguagem que supera a perspectiva meramente motriz, permitindo ressignificar 

valores (PINELLI E LARA, 2007), intencionalidade, contribuindo para o 

desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem articulado com os 

contextos sociais. É importante que se perceba que a centralidade da proposta está 

na maneira como os praticantes constroem o conhecimento enredando os 

conteúdos oriundos das práticas corporais (Educação Física) e a relação com os 

princípios que circundam a noção de educação socioambiental preconizada como 

temática a ser problematizada processualmente durante as aulas. 

Palavras-chave: Slackline; escola; práticas corporais. 
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AS PRÁTICAS CORPORAIS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 
O COTIDIANO DO RECREIO NA ESCOLA MUNICIPALIZADA AURELIANO 

PORTUGAL – RJ 
 
 

Alunas: RABELO, Isabela de Carvalho; TULER, Rosinei Maria de Oliveira. 

Orientador: ALVES, Marcelo Paraíso. 

 

 

RESUMO 
 

 

A presente pesquisa teve como objetivo discutir o cotidiano dos alunos por meio da 

observação do recreio escolar nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Escola 

Municipalizada Aureliano Portugal – RJ. Para a produção de dados privilegiou-se a 

descrição densa, na intenção de mergulharmos de forma mais intensa no cotidiano 

desses praticantes por meio da utilização de um diário de campo. Verificou-se que o 

recreio escolar muitas vezes era visto como um espaço dedicado apenas à diversão, 

ao descanso e à alimentação dos discentes, o que acabava caracterizando-o com 

uma configuração utilitarista. No entanto, pôde-se perceber que o espaço do recreio 

pode ser pensado na perspectiva da construção de diversos saberes e configurado 

como lócus de produção de conhecimentos. 
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A TRANSFERÊNCIA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO MÉDIO 
EM ESCOLAS PARTICULARES PARA AS ACADEMIAS DE GINÁSTICA 

 
 

Alunas: BELLO, Jéssica Ferreira; VASQUEZ, Taíze Teixeira. 

Orientadora: SILVA, Gabriela Neiva de Souza e. 

 
 

RESUMO 
 
 

A transferência das aulas de Educação Física para as academias de ginástica tem 

se tornado uma alternativa frequente, sobretudo em escolas particulares que muitas 

vezes apresentam “convênios” com estas instituições. Este fato tem acontecido pela 

“comodidade” e economia para a escola que o realiza, além de ser uma alternativa 

dos professores a fim de despertar maior interesse e motivação para as aulas de 

Educação física na escola. Sendo assim, este estudo bibliográfico teve como 

objetivo analisar a Educação Física no Ensino Médio no tocante à transferência das 

aulas, que deveriam ocorrer em escolas, para as academias de ginástica. Buscando 

compreender o posicionamento dos autores que vêm debatendo o assunto, 

especialmente sobre as suas implicações. Com base na pesquisa vimos que este 

tipo de aula faz parte da abordagem pedagógica da educação física Saúde 

Renovada, que permite ampliar e melhorar a discussão e o conhecimento sobre a 

saúde, porém o fato de estimular o aluno a prática de atividade física dentro da 

academia não garante a promoção da saúde e nem continuidade da prática de 

atividade física por toda vida. Sendo assim é importante considerar o conhecimento 

pedagógico envolvido em cada ensino a fim de melhorar a coerência do que se 

pensa estar fazendo e o que realmente se realiza. 
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JOGOS ELETRÔNICOS E INFÂNCIA:  
IMPLICAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR 

 

 

Aluno: MARTINS, Kaio Eduardo Rodrigues. 

Orientadora: SILVA, Gabriela Neiva de Souza e. 
 

 
RESUMO 

 
 
O artigo aqui apresentado teve como motivação o frequente uso dos avanços 

tecnológicos por crianças e adolescentes, tendo como objetivo a problematização 

em relação a utilização dos videogames e jogos eletrônicos (JE). O método para 

realização do mesmo foi o de revisões bibliográficas, onde utilizamos palavras 

chaves como jogos eletrônicos; adolescência; desenvolvimento motor; infância; 

psicomotricidade. Contudo concluímos que após análise bibliográfica, ainda nos 

restará sempre a dúvida de qual decisão tomar: “continue”, “exit” ou “game over”, 

pois tudo o que é demais faz mal, causando assim prejuízos quanto à saúde da 

criança. Por outro lado, a tecnologia pode ser vista como uma ferramenta muito útil 

quando utilizada com orientação e buscando o enriquecimento cognitivo de crianças 

e adolescentes. 
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ANÁLISE SOBRE EDUCAÇÃO FÍSICA E A MOTIVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO 
 

 

Aluno: SILVA JUNIOR, Cláudio Estanislau da. 

Orientador: FARANI, Érik Imil Viana. 
 
 

RESUMO 
 

 

Entende-se que a ação do professor de Educação Física (EF) em sua prática 

profissional cotidiana exerce papel importante como fator preponderante na 

motivação dos alunos cursando o Ensino Médio (EM). O valor da motivação para o 

sucesso no processo ensino-estudo-aprendizagem, vem sendo pesquisado por 

diferentes autores como Chicati (2000); Marzinek (2004), Pereira (2006), Afonço 

Lourenço e Paiva (2010); Xavier Peres e Marcinkowski (2012) e Lima, C. (2013), 

dentre outros que discutem sobre a temática em questão. A investigação tem como 

objetivo geral discutir a importância da motivação para o processo ensino-estudo-

aprendizagem, além dos específicos de analisar sob a óptica dos pesquisadores 

referenciados qual(is) a(s) interferência(s) são as mais significativas no processo 

ensino-estudo-aprendizagem da Educação Física no Ensino Médio; propor uma 

reflexão acerca da motivação nas aulas de EF no EM; discutir a relação existente 

entre motivação e processo ensino-estudo-aprendizagem, nas aulas de EF no EM. 

Quanto aos aspectos metodológicos, utilizou-se a abordagem qualitativa, através de 

uma pesquisa bibliográfica de cunho descritivo, onde os pesquisadores expõem as 

suas diferentes ideias. Foram analisadas sob perspectiva crítica a Motivação e suas 

definições, a população do Ensino Médio, e por último a importância da motivação 

nas Aulas de Educação Física. Concluindo, mantêm-se explicito que a proposta da 

pesquisa não se trata de apresentar soluções definitivas, mas de conscientizar sobre 

a importância das questões inerentes a essa problemática.  
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A INFLUÊNCIA DA DANÇA NO DESENVOLVIMENTO MOTOR DE 
CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS 

 

 

Aluna: ABREU, Michelem Vicente. 

Orientadora: FALCÃO, Hilda Torres. 

 
 

RESUMO 
 

 

Este trabalho busca apresentar a Dança como instrumento facilitador para o 

desenvolvimento motor infantil. Como profissional de Educação Física surgiu o 

seguinte questionamento: Como estimular o desenvolvimento motor de crianças na 

faixa etária de 03 a 06 anos? Com base nesse questionamento e com a experiência 

que possuo na dança, outra questão surgiu: Por que não utilizar a dança como 

instrumento facilitador do desenvolvimento motor infantil? Sendo assim, estas serão 

as questões que nortearão esse artigo. A faixa etária estudada faz parte de minha 

experiência profissional. Nessa faixa de idade a criança possui um repertório motor 

mais apurado e consegue explorar com mais facilidade o espaço e o tempo fazendo 

uso de aquisições motoras aprendidas anteriormente, segundo Tani (1988) apud 

Faria (2001) até os 06 anos é o período da aprendizagem motora, após é 

refinamento dos gestos. Outro aspecto relevante é que na dança os trabalhos são 

iniciados com criança a partir de 03 anos de idade. O desenvolvimento motor na 

fase de 03 a 06 anos de idade, quando bem estimulado poderá possibilitar a criança 

mais independência na fase adulta. Esse estudo tem como objetivo analisar como a 

dança pode favorecer o processo de desenvolvimento motor infantil partindo de uma 

revisão bibliográfica de cunho qualitativo através da análise de livros e artigos 

científicos referentes ao tema proposto. Tendo como principais autores Gallahue & 

Ozmun no que se refere de conceitos do Desenvolvimento Motor, Bambirra e Nanni 

para Dança fazendo uma analogia com os principais conceitos de Donald Winnicott 

na relação do Brincar. 
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SÍNDROME METABÓLICA E AGRAVOS ASSOCIADOS EM ESCOLARES 
 
 

Alunos: SILVA, Daniel Roberto da; CARMO, Fernanda Simone Pires do Carmo.  

Orientador: SILVA, José Cristiano Paes Leme da. 

 

 

RESUMO 
 
 
O objetivo deste trabalho foi mapear, em um periódico da área de Educação Física, 

a ocorrência de estudos sobre a síndrome metabólica (SM) em escolares. Estudo de 

revisão bibliográfica de nível descritivo. A principal fonte foi a Revista brasileira de 

cineantropometria e desempenho humano (RBCDH). Foram catalogados 374 

trabalhos. A partir do objetivo central, é possível afirmar que: - Foram encontrados 

21 artigos envolvendo crianças de ambos os sexos em idade escolar em todos os 

volumes analisados entre 2010 e 2014. Os resultados mostraram que: - A aplicação 

de técnicas de avaliação antropométrica e testes motores, comuns na avaliação 

funcional (AF), foram utilizados no mapeamento da SM em crianças. - Como 

estratégia não invasiva, a AF pode ser ferramenta útil no mapeamento da SM, 

favorecendo sua aplicação em grandes populações no espaço escolar. - Crianças 

acometidas por obesidade, hipertensão e diabetes são mais vulneráveis à 

apresentarem SM - Quando acometidas por dislipidemias, crianças e adolescentes 

também terão forte chance de serem acometidas por SM - Quando presente no 

estilo de vida da criança, a hipocinesia está fortemente associada à vulnerabilidade 

para surgimento/acometimento da SM. - A presença ou associação de qualquer 

desse conjunto de alterações fisiopatológicas concomitantes (diabetes, obesidade, 

hipertensão dislipidemias) sempre está associada ao acometimento da SM na 

população em geral - Na escola, a ação do professor de Educação Física pode 

promover ações educativas e preventivas em relação à SM. 
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PERCEPÇÃO DE PUÉRPERAS SOBRE O BANCO DE LEITE HUMANO 
 
 
Alunas: BASTOS, Mayara Figueiredo; ABREU, Thaiane Mendes de. 

Orientadora: CANAVEZ, Márcia Figueira. 

 
 

RESUMO 
 
Este trabalho tem como objeto de estudo a visão das puérperas sobre o banco de 

leite humano, tendo como objetivos descrever o conhecimento das puérperas sobre 

banco de leite e identificar as possíveis doadoras. Esse estudo envolveu uma 

pesquisa qualitativa, descritiva e de caráter exploratório. O sujeito da pesquisa foram 

puérperas que se encontravam internadas nas enfermarias do alojamento conjunto. 

Excluindo a participação de gestantes que estavam internadas na enfermaria de 

tratamento e as menores de 18 anos. O estudo foi realizado na maternidade de um 

hospital de referência na cidade de Volta Redonda – RJ, que possui 15 leitos de 

alojamento conjunto e destina-se à assistência ao parto e puerpério de usuário do 

Sistema Único de Saúde. A coleta de dados foi realizada no período de agosto de 

2015 à outubro de 2015. Das entrevistadas, 48 já ouviram falar no banco de leite 

humano enquanto apenas 2 nunca ouviram falar, 43 sabem o que é e qual é a 

finalidade do banco de leite humano e apenas 7 desconhecem e 45 dessas 

mulheres disseram que se tornariam doadoras enquanto apenas 5 disseram que não 

tinham o interesse de se tornarem doadoras. Foi possível verificar que a maioria das 

puérperas relataram que se tornariam possíveis doadoras de leite humano. Foi 

notório que a maioria das entrevistadas tinha um grande conhecimento a respeito do 

banco de leite humano, o que permitiu concluir que o objetivo do presente trabalho 

foi atingido. 
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ENFERMAGEM E O USO DE INSTRUMENTOS DE TRIAGEM NA DETECÇÃO DE 
USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

 

 

Aluna: BHAWAN, Maria Claudia Souza. 

Orientadora: GUIDORENI, Cristiane Gorgati. 

 

 

RESUMO 
 

 

A atuação do profissional de Enfermagem nos hospitais, clínicas e ambulatórios para 

tratamento de dependências químicas esta relacionada a dois aspectos 

fundamentais: o educativo (prevenção) e o cuidado (tratamento). O instrumento de 

triagem é uma ferramenta que o Enfermeiro pode utilizar como uma estratégia de 

promoção de saúde para: levantar dados, identificar o consumo de drogas, avaliar o 

padrão de consumo do indivíduo, fornecer subsídios para um planejamento 

terapêutico adequado ao indivíduo, monitorar o progresso em relação às metas 

estabelecidas quando aplicado com regularidade e avaliar intervenções preventivas 

ou terapêuticas. Este trabalho avaliou através de revisão sistemática de artigos em 

periódicos científicos a utilização de instrumentos de triagem relacionados à 

Enfermagem na detecção e avaliação do usuário de álcool e outras drogas. Das 

informações coletadas foram catalogados 15 artigos que estavam em concordância 

com o assunto. Os resultados apontam o acadêmico de enfermagem como público 

alvo em grande parte dos artigos. Esta revisão se mostrou um importante resumo 

dos principais dados obtidos nos últimos anos através da aplicação de testes de 

triagem para o uso e abuso de álcool e outras drogas no contexto da enfermagem e 

evidencia a relevante necessidade destas publicações discutirem com mais 

profundidade o modo como o enfermeiro pode atuar de maneira efetiva na melhoria 

desses cenários encontrados com o auxílio destas ferramentas. 
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   DESAFIOS À IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA NO MÉDIO PARAÍBA  
 

 

Alunas: SAVÁ, Ana Flávia Oliveira; COSTA, Queila Amorim. 

Orientadora: CANAVEZ, Marcia Figueira. 

 

 

RESUMO 
 

 

O contexto de saúde atual do Brasil indica a necessidade de se reorganizar o 

modelo assistencial de saúde à mulher. A estratégia Rede Cegonha foi criada para 

tentar mudar essa realidade. Os objetivos são: Identificar desafios à implantação da 

Rede Cegonha no Médio Paraíba e Descrever as estratégias que os gestores estão 

desenvolvendo para sua implantação. A pesquisa será de caráter qualitativa, 

exploratória, com auxilio do método descritivo. Os sujeitos da pesquisa serão os 

integrantes do Grupo Técnico da Rede Cegonha no Médio Paraíba e Comissão 

Intergestores Regional. A pesquisa foi realizada entre os meses de Agosto à 

Outubro de 2015 e a coleta de dados se dará através de um questionário. Vale 

ressaltar que a pesquisa só iniciou após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 

do UniFOA - CAAE: 48677515.3.0000.5237. Observou-se que 100% dos municípios 

realizam pelo menos 2 das ações propostas pelos Componentes I, II e III, o que 

significa que apesar das dificuldades para a Implantação dessa estratégia, os 

gestores estavam se empenhando em executá-las. Apenas no Componente IV 

verificou-se que nenhum dos municípios avaliados contam com o Sistema de 

Transporte. Com isso concluímos que a Rede Cegonha é uma estratégia muito 

eficiente na redução dos índices de mortalidade materna e infantil, e para sua 

implantação definitiva e eficaz no Médio Paraíba é necessário rever os orçamentos, 

a fim de assegurar as linhas de cuidado, qualificar a assistência profissional e 

capacitar os gestores para que possam adequar a Matriz da Rede às necessidades 

dos municípios. 
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  PERFUSÃO CARDÍACA: ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA 
CIRURGIA CARDÍACA 

 

 

Alunas: BARBOSA, Keity Celi de Assis; VIEIRA, Isabela Garcia Pedrosa da Cruz.  

Orientadora: HOYASHI, Clarice Mayremi Toshimitu. 

 
 

RESUMO 
 

 

Um estudo com enfoque na atuação dos profissionais de saúde na perfusão 

cardíaca. Os objetivos da pesquisa são: descrever ações desenvolvidas por 

perfusionistas e identificar dificuldades referidas por eles na prática. O método 

utilizado foi um estudo descritivo exploratório de caráter quanti-qualitativo. A coleta 

de dados deu-se por intermédio da Sociedade Brasileira de Circulação 

Extracorpórea (SBCEC) - SP e colaboradores do Instituto do Coração (INCOR) – 

SP. Para estabelecer contatos com os associados e colaboradores para o 

desenvolvimento da pesquisa, foram selecionados aleatoriamente 482 e-mails e, 

através de meio eletrônico foram enviados aos perfusionistas questionários a serem 

respondidos. Entretanto, o estudo foi realizado com uma amostra representativa de 

22 participantes. A pesquisa foi desenvolvida após aprovação no Comitê de Ética 

em Seres Humanos (CoEPS) do UniFOA. Os resultados apontaram que os 

perfusionistas, são na sua maioria de enfermeiros, exercem várias atividades 

técnicas e administrativas antes, durante e após o ato cirúrgico. Manifestaram 

satisfação com o trabalho exercido e assim, o tempo médio de atuação na perfusão 

é superior a 10 anos, apesar de apontarem os problemas relacionados no cotidiano. 

 

 

 
 
 
 
Palavras-chave: Perfusionista; Cirurgia cardíaca; Enfermeiro. 

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

RESUMO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Enfermagem / 2015-2  

 

ISBN: 978-85-5964-000-7  www.unifoa.edu.br/editorafoa  179 
 

SAÚDE GESTACIONAL E IMPLICAÇÕES NA PREMATURIDADE:  
ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO 

 

 

Alunas: PORTES, Daniele de Souza; NOGUEIRA, Diomara Lívia de Oliveira. 

Orientadora: SILVA, Renata Martins da. 

 

 

RESUMO 
 

 

Objetivou-se nesse estudo Identificar a ocorrência de patologias gestacionais em 

mães de recém-nascidos prematuros, internados em uma UTI Neonatal, de um 

Hospital no interior do Rio de Janeiro. Foram utilizados dezesseis prontuários, entre 

agosto e setembro de 2015, para verificar se a gestante cumpriu a rotina de pré-

natal e assim relacionar os fatores de risco materno para o nascimento de recém-

nascidos prematuros. Observou-se que 6 (23%) das gestantes tiveram infecção 

urinária e 13 (31,7%) dos neonatos foram internados por síndrome do desconforto 

respiratório. Os dados obtidos no estudo nos permitem saber que quando o pré-natal 

oferece uma assistência de qualidade, é possível identificar as intercorrências e agir 

para minimizar os riscos sendo assim o Enfermeiro deve aperfeiçoa-se cada vez 

mais, buscando realizar a consulta de acordo com os protocolos do Ministério da 

Saúde e atendendo aos indicadores de qualidade. 
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 CONSULTA DE ENFERMAGEM: PERCEPÇÃO DE ENFERMEIROS 
 

 

Aluna: ALBERTINI, Poliana Rodrigues. 

Orientadora: SILVA, Renata Martins da. 

Coorientadora: PINTO, Maria de Fátima da Rocha. 

 

 
RESUMO 

 

 

Um dos cenários de maior atuação do enfermeiro é a Consulta de Enfermagem, que 

acontece na Atenção Primária, mais especificamente na Estratégia de Saúde da 

Família. A importância da realização da CE na Atenção Primária se deve ao fato de 

ser o primeiro contato do usuário com o sistema de saúde. Por isso esse artigo se 

baseia no discurso de enfermeiros acerca da percepção da CE. Trata-se de um 

estudo descritivo com abordagem qualitativa, onde participaram sete enfermeiros 

das Unidades de ESF do Município de Pinheiral. Os dados foram coletados através 

de uma entrevista gravada. Os resultados demonstraram que a CE está ligada a 

autonomia do profissional, como também ao acolhimento do usuário na unidade, 

através da escuta sensível e do diálogo aberto. Na descrição dos passos da CE, 

enfermeiros destacaram a importância de uma boa abordagem ao colher o histórico 

do paciente, como também a utilização da CE na propagação de informações, 

centrada na educação em saúde. Quanto às dificuldades, enfermeiros informaram 

diversas situações, mas a principal foi à falta de aceitação da CE pela população e 

profissionais da área. Em relação às características que deve ter a falta de tempo 

para a sua realização, foi o mais proposto, devido a elevada demanda e o acúmulo 

de tarefas do profissional. Concluiu-se que há necessidade de trabalhar mais a CE, 

entre os profissionais da área e nas Instituições de ensino, a fim de dar mais 

visibilidade e autonomia a essa atividade que é exclusiva e privativa do enfermeiro.  
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ENFERMAGEM NEONATAL:  
PREVENÇÃO DA DOR À ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL 

 

 

Alunas: PEREIRA, Karoline Carvalho Leal; LESSA, Renata Bonfim de Oliveira. 

Orientadora: ALVES, Angelina Maria Aparecida. 

 

 

RESUMO 
 

 

Este estudo teve como objetivo identificar se os Enfermeiros realizam condutas de 

minimização da dor durante a aspiração endotraqueal do RN e descrever quais 

medidas foram empregadas por eles. Sua importância se dá por ser um 

procedimento altamente doloroso, realizado com frequência no período de 

internação hospitalar e que pode acarretar consequências no desenvolvimento do 

recém-nascido a curto e longo prazo. Realizado a partir de uma pesquisa de campo 

quantitativa observacional sistêmica do Enfermeiro no momento do procedimento da 

aspiração da cânula endotraqueal em uma Unidade de Terapia Intensiva de um 

hospital público do Município de Volta Redonda – RJ, com 11 enfermeiras em 25 

procedimentos. Os dados foram coletados no período de agosto a setembro de 

2015. Foi identificado a realização de medidas não farmacológicas que minimizam a 

dor, e as mesmas foram: agrupamento de cuidados, planejamento e organização 

prévia dos procedimentos, acalmar o bebê para início do procedimento, diminuição 

do manuseio e movimentos bruscos, contenção facilitada, preensão palmar e 

plantar, período de repouso antes e durante os procedimentos de aspiração, 

posicionamento do RN e diminuição dos estímulos luminosos após a aspiração 

endotraqueal. Os resultados demonstraram que embora a maioria das enfermeiras 

utilizem medidas não farmacológicas que minimizem a dor do RN durante a 

aspiração endotraqueal, estes precisam ser melhorados, pois não houve 

combinação dos cuidados de forma integral. 
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ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO NO 
SAMU MÉDIO PARAÍBA NO MUNÍCIPIO DE VOLTA REDONDA, NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 
 

 

Alunas: CARDOSO, Natália Macedo; JESUS, Samanta da Silva de. 

Orientadora: PEREIRA, Miriam Salles. 

 

 

RESUMO 
 

 

O aumento do número de veículos nas ruas, mais pessoas e menos tempo, a era 

tecnológica dos smartphones, são alguns dos fatores que contribuem para o 

crescimento progressivo de diversos tipos de acidentes. Embora o setor de saúde 

não entre na gênese da violência e dos acidentes em geral, recai sobre ele a 

responsabilidade de tratar dos feridos e contabilizar os mortos. Esta pesquisa tem 

como objetivo avaliar o perfil epidemiológico dos acidentes de trânsito com base nos 

dados do sistema de atendimentos do SAMU Regional Médio Paraíba na cidade de 

Volta Redonda nos anos de 2013 e 2014. Utilizamos uma pesquisa descritiva e 

exploratória com uma abordagem quantitativa, onde coletamos dados através do 

sistema de atendimentos a chamados de emergência do SAMU através de um 

questionário. Foram registrados 15812 chamados ao SAMU-VR nos anos de 2013 e 

2014, com 376 atendimentos em acidentes de trânsito no município. No ano de 2013 

foram registrados 102 atendimentos. O horário de maior prevalência é no período 

vespertino. Em 2014 foram identificados 274 atendimentos e o horário noturno 

apresentou 44,5% destes. A faixa etária que mais se destaca é 5-9 anos onde 24% 

dos acidentes ocorreram com o sexo masculino sendo seguido por 23,8% do sexo 

feminino. Ao avaliar o tipo de acidente, identificamos que a maioria envolvia 

motocicleta. Obtivemos apenas um óbito. Acreditamos que os dados analisados 

nesta pesquisa possam despertar o desenvolvimento profissional do enfermeiro para 

que este possa estar preparado no atendimento às vítimas com seu conhecimento 

do perfil epidemiológico. 
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IMPACTO DA MASTECTOMIA NA VIDA DA MULHER: ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 
 

 

Alunos: OLIVEIRA, Isadora Corrêa; OLIVEIRA, Paulo Henrique Marques de. 

Orientadora: SILVA, Renata Martins da. 

 

 

RESUMO 
 

 

Trata-se de estudo qualitativo, realizado através de uma revisão da literatura, 

objetivando investigar o impacto da mastectomia na vida da mulher por meio da 

análise da produção científica publicada no período de 2005 a 2015, sendo feito 

levantamento bibliográfico na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS). Foram 

selecionados 09 artigos, os mesmos analisados dos quais investigaram-se as 

possíveis modificações ocorridas na vida dessas mulheres no que se refere a 

imagem corporal após a mastectomia, sexualidade e o apoio familiar. O estudo 

relata como a mulher percebe e lida com essa nova imagem e como isso afeta sua 

existência, podendo surgir uma série de dificuldades ou como reassumir sua vida 

social, familiar, sexual, devido a dificuldade em lidar com seu próprio corpo. Pôde-se 

observar que o apoio da família tem um papel importante na vida dessas mulheres, 

dando apoio para suportar e superar a doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Palavras-chave: Mastectomia; Saúde da mulher; Impacto. 
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SENTIMENTO DE MULHERES AO VIVENCIAREM O CÂNCER DE MAMA 
 

 

Alunas: GILBERTO, Camila Rosa; SILVA, Thaís Teodoro da. 

Orientadora: BITTENCOURT, Mariana Emilia. 

 

 

RESUMO 
 

 

Esta pesquisa objetiva identificar mudanças no cotidiano de mulheres que foram 

diagnosticadas com câncer de mama e discutir os sentimentos vivenciados durante 

a fase de tratamento. Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, de campo, 

com abordagem qualitativa. Os cenários do estudo foram três instituições de 

atendimento às mulheres em situação de câncer de mama, localizadas nos 

municípios de Barra Mansa e Volta redonda – RJ. Os dados foram coletados no mês 

de setembro de 2015. Os sujeitos da pesquisa foram 40 mulheres que estão na fase 

de tratamento do câncer de mama. Como instrumento de investigação foi utilizado 

um questionário composto por questões fechadas e abertas. Conclui-se que o apoio 

emocional é fundamental à paciente com câncer de mama e pelo fato de os 

enfermeiros terem maior contato com essa clientela, destaca-se sua importância na 

abordagem da paciente frente ao diagnóstico definitivo e tratamento contribuindo 

para o bem-estar físico e psicológico dessas pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Palavras-chave: Diagnóstico; Enfermagem; Sentimento das mulheres; Câncer de 

mama. 
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 A PERCEPÇÃO DA GESTANTE ACERCA DO PARTO 
 

 

Alunas: JACKSON, Maria Rosa; ALVES, Rosilaine Aparecida Americo. 

Orientadora: CASTRO, Rosane Belo Carvalho de. 

 

 

RESUMO 
 

 

O objetivo deste estudo foi saber o que a gestante sabe sobre o parto e como ela 

pode ajudar na hora do parto. Os sujeitos da pesquisa foram gestantes internadas 

na enfermaria de tratamento em um hospital de referência em obstetrícia na região 

no município de Volta Redonda, interior do estado do Rio de Janeiro. Para coleta de 

dados foi utilizado um questionário contendo perguntas abertas, no mês de Outubro 

de 2015. Das gestantes entrevistadas observou-se que 77% tinham de 18 a 30 anos 

e 23% de 30 a 40 anos. Ao analisar o que as gestantes sabem sobre o parto 

observou-se que 367% relataram não saber nada sobre o parto, 30% relataram que 

é o momento do nascimento do bebê, 23% sabiam que existem dois tipos de parto 

cesáreo e normal e 10% relataram que o parto normal é o mais saudável. Quanto 

em como a gestante pode ajudar na hora do parto 37% disseram mantendo a calma, 

33% fazendo força, 17% não souberam responder e 13% controlando a respiração. 

Pode ser observada durante a pesquisa dificuldade por parte das gestantes em 

responder o que elas sabem sobre o parto. 
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ATUAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS 
INDUZIDAS POR DESASTRES AMBIENTAIS OU NATURAIS 

 

 

Alunas: BLACHESSEN, Isabella Fudisaki; BULSONI, Ayla Alvarenga. 

Orientadora: PEREIRA, Miriam Salles. 

 

 

RESUMO 
 

 

Desastres Naturais são aqueles causados por fenômenos e desequilíbrios da 

natureza que atuam independentemente da ação humana. Os desastres naturais 

são responsáveis por cerca de 3 milhões de mortes em todo o planeta nas ultimas 

duas décadas, sem mencionar os 800 milhões de pessoas que tiveram suas vidas 

afetadas. Esse trabalho caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica de um 

estudo explicativo, utilizando de uma abordagem de natureza qualitativa. Traz como 

objetivo mostrar a atuação do enfermeiro frente às questões de serviços de 

emergência em situações que envolvem desastres ambientais. Nos resultados 

mostrou como o enfermeiro deve agir assim que chegar na cena do desastre natural, 

quais os primeiros procedimentos que o profissional deve fazer e as principais 

intercorrências que o enfermeiro vai atender. Conclui-se que se tem muita 

dificuldade para encontrar artigos publicados sobre a atuação do enfermeiro em 

desastres naturais, porém é de grande importância e valia o conhecimento para os 

futuros profissionais e para quem pretendem atuar nessas áreas o conhecimento 

sobre o mesmo. E que a atuação do enfermeiro faz grande diferença na 

sobrevivência das vitimas, após os atendimentos rápidos e precisos nas 

intercorrências acometidas. 

 

 

 

 
Palavras-chave: Desastre natural; Enfermagem em emergência; Atendimento a 

Saúde. 
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PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO:  
ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Alunas: SILVA. Débora Stéffanie Sant’Anna; OLIVEIRA. Monique. 

Orientadora: SOUZA, Ana Lucia Tores Devezas. 

 

 

RESUMO 
 

 

Este estudo tem por finalidade identificar em artigos científicos, medidas de 

promoção do aleitamento materno que possam ser executadas pelos profissionais 

Enfermeiros e as políticas públicas de incentivo a amamentação. Tem como 

objetivos: proceder levantamentos bibliográficos que possam fundamentar 

teoricamente ações realizadas pela enfermagem para a Promoção do Aleitamento 

Materno, Identificando as contribuições das Políticas Públicas para o Incentivo, 

Promoção e Apoiar ao Aleitamento Materno. Trata-se de uma pesquisa aplicada em 

revisão bibliográfica de abordagem quanti – qualitativa. Os resultados que 

possuíram mais expressão abordavam: que uma nova óptica nacional a respeito da 

amamentação ocorreu através da implantação do PNIAM e dele surgiram novas 

políticas para apoiar e promover o aleitamento materno; que a realização de grupos 

no Pré-natal e visitas domiciliares são de extrema importância para promoção, apoio 

e manutenção da amamentação; a importância da exclusividade do aleitamento até 

sexto mês de vida e proteção contra infecções, a redução do sangramento pós parto 

e involução uterina como um dos benefícios para a mãe e a importância da 

capacitação do profissional, nos níveis técnicos e científicos para executarem com 

excelência uma abordagem para promoção, apoio e incentivo a amamentação. 

Conclui-se que no decorrer das décadas de 80/90 até os dias atuais, 

Medidas/Ações, Políticas Públicas, foram implementadas no país, visando 

descender os índices de desmame precoce e mortalidade infantil, proporcionando 

novos horizontes e metas para auxiliarem as instituições e profissionais de saúde. 

Palavras-chave: Aleitamento materno; Cuidados de Enfermagem; Promoção da 

saúde; Políticas Públicas. 
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PERSPECTIVAS DA ENFERMAGEM FORENSE NO BRASIL 
 

 

Aluna: MOREIRA, Luna de Almeida Soares. 

Orientador: SILVA, Ilda Cecília Moreira da. 

Coorientador: SILVA, Renata Martins da. 

 

 
RESUMO 

 

 

Teve como objeto de estudo a produção cientifica sobre enfermagem forense. 

Utilizou-se a metodologia de pesquisa bibliográfica, optando por Revisão Integrativa 

baseada em evidencias disponíveis na literatura, possibilitando uma abordagem 

quanti-qualitativa através de 7 artigos, 5 dissertações de mestrado, 1 entrevista, 2 

livros e 1 parecer do COFEn, para alcance dos seguintes objetivos: descrever 

funções exercidas por enfermeiros forenses e apontar campos de prática onde a 

enfermagem forense atua. Os resultados da pesquisa mostram que os enfermeiros 

forenses, podem desempenhar atividades especificas como examinar vítimas de 

abuso sexual, ser enfermeiro forense investigador, associar-se e assistir os médicos 

forenses no departamento legal, ser enfermeiro forense nos estabelecimentos 

forenses e legais e ser consultor como enfermeiro forense psiquiátrico e podem 

atuar em escolas, comunidades, hospitais, em setores de emergências, centros de 

saúde, instituições médico-legais, ou seja, em qualquer ambiente onde haja pessoas 

em situação de violência. Concluiu-se que a enfermagem forense é uma nova 

especialidade da ciência de enfermagem e envolve cuidados e componentes 

médico-legais. E tem grande importância para o sistema jurídico criminal em muitos 

países. A ciência de enfermagem forense não vem para substituir as outras ciências 

forenses, mas sim para ajudar a completar brechas existentes no sistema de 

investigação criminal. 

 

 

Palavras-chave: Enfermagem Forense; Ciência Forense; Preservação de Vestígio; 

Enfermeiro Examinador. 
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AUTOEXAME DE MAMAS: CONHECIMENTO DE USUÁRIAS ATENDIDAS EM 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

 

 

Aluna: ALVES, Catine. 

Orientadora: SILVA, Renata Martins da. 

 

 

RESUMO 
 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o conhecimento de mulheres sobre o 

autoexame de mamas apontando as principais dificuldades na sua execução. 

Estudo realizado através de pesquisa exploratória com abordagem quanti-

qualitativa, através de coleta de dados por formulário preenchido pela pesquisadora 

junto a 30 mulheres cadastradas em uma Unidade Básica de Saúde no município de 

Volta Redonda (RJ), no bairro Volta Grande. O projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos do UniFOA sob o número da CAAE: 

48679715.9.0000.5237. A partir dos dados coletados foi identificado que, das 30 

mulheres entrevistadas, apresentaram idade de 22 a 71 anos sendo que (14) 46,6% 

de 22 a 39 anos, (11) 36,6% de 40 a 59 anos e (5) 16,6% com mais de 60 anos. Em 

relação a escolaridade (13) 40,3% tinham ensino médio completo. (30) 100% das 

mulheres sabiam o que é AEM (24) 80% o realizavam, onde (18) 80% foi de maneira 

inadequada. Conclui-se que conhecer o AEM não significou uma adequação em sua 

prática, necessitando que profissionais de saúde exerça um grande papel como 

educador em saúde, estes devem assumir a responsabilidade frente as orientações 

e introdução de informações necessárias a manutenção do autocuidado ás mulheres 

que procuram o serviço de saúde.  

 

 

 

 
Palavras-chave: Prevenção; Autoexame de mamas; Atenção básica; Câncer de 

mama. 
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AUTOEXAME GENITAL MASCULINO COMO ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO 
DOS CÂNCERES DE PÊNIS E TESTÍCULO 

 
 

Aluno: MARTINS, Willian da Silva Ribeiro. 

Orientadora: SOUZA, Ana Lúcia Torres Devezas. 

Coorientadora: PINTO, Maria de Fátima Rocha. 

 

 

RESUMO 
 

O Presente estudo refere-se ao entendimento que os homens têm, sobre a 

importância ao realizar o autoexame genital, como estratégia de prevenção dos 

cânceres de pênis e testículo. Trata-se de um estudo de campo, com abordagem 

quanti-qualitativa de caráter exploratório, os sujeitos foram acadêmicos do sexo 

masculino dos cursos de Engenharia Mecânica e Civil. A pesquisa foi realizada no 

Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA, entre setembro e outubro de 2015. 

Dentre os 52 depoentes, observou-se que 19% realizam o autoexame genital, 38% 

reconhecem o exame como forma de prevenção das doenças, outros 29% realizam 

o exame na frequência correta, 55% conseguiram identificar a sintomatologia do 

câncer de pênis conforme dados do INCA (2015), 85% conseguiram identificar a 

sintomatologia do câncer de testículo conforme dados do INCA (2015), 54% 

reconhecem o uso do preservativo como forma de prevenção do câncer de pênis. 

Observou-se que os depoentes não realizam autoexame genital devido alguns 

motivos destacados em 02 categorias distintas apresentados na pesquisa: não sei 

fazer/não me preocupo em fazer, desconheço. Foi analisado o conhecimento dos 

depoentes referente a maneira correta de realização do autoexame genital, tal 

informação formou 3 categorias distintas: exame com especialista, não tenho Idea, 

visualmente e toque. Conclui-se que o profissional de enfermagem ao trabalhar com 

esse público, sempre deve incentivar e priorizar a prevenção de doenças, para com 

o público masculino, promovendo adesão às medidas e esforços de prevenção e 

detecção precoce de alguns agravos e ao autocuidado.  

 
Palavras-chave: Autoexame; Câncer de pênis; Câncer de testículo. 
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PRODUÇÃO DE ETANOL DE SEGUNDA  
GERAÇÃO A PARTIR DO PAPEL JORNAL 

 
 

Alunas: GOMES, Nayra Cardoso; MORAES, Sarah Evellin Silva de. 
Orientador: GAMBARATO, Bruno Chaboli. 

 
 

RESUMO 
 

 

A crescente demanda por combustíveis de fonte renovável tem incentivado a 

pesquisa por fontes vegetais capazes de produzir etanol sem a necessidade de 

aumentar o plantio de cana de açúcar. Os resíduos da agroindústria têm se 

mostrado bastante promissores para tal finalidade. Isso porque esses materiais são 

compostos principalmente de celulose, hemicelulose, lignina e cinzas. A porção 

celulósica e hemicelulósica pode ser convertida via hidrólise a açúcares 

fermentescíveis, enquanto que a lignina apresenta um elevado poder calorífico e 

potencial para geração de produtos químicos de alto valor agregado. Assim, neste 

trabalho foi realizado o estudo da conversão do papel jornal, um material 

lignocelulósico, em etanol e energia. Para isso, o jornal foi hidrolisado a 121°C num 

meio contendo 2,54% m/m de H2SO4 por 30 minutos. Em seguida, o meio foi filtrado, 

o resíduo sólido rico em lignina foi submetido à análise de Poder Calorífico Superior, 

enquanto que o líquido foi tratado com CaO e carvão ativado para posterior 

concentração do licor sob vácuo. O licor resultante apresentou concentração de 

açúcares redutores de 58,3 g.L-1. Foi verificado que a hidrólise ocorreu segundo um 

processo de pseudoprimeira ordem seguindo a relação , onde CH 

refere-se à quantidade percentual de holocelulose (celulose + hemicelulose) no 

papel. O licor foi, então, submetido à fermentação por Saccharomyces cerevisiae por 

24 horas. Ao final do processo, o material foi centrifugado e analisado por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) e, a partir dos 58,3 g de açúcares, 

foram produzidos 23,48 g de etanol, totalizando um rendimento de fermentação de 

0,4029, que representa 79% da conversão máxima de glicose em etanol (0,51). O 
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resíduo sólido líquido em lignina apresentou um poder calorífico de 23,078 kJ.g-1. 

Dessa forma, pode-se concluir que a partir da estimativa de 1kg (massa seca) de 

papel jornal, é possível produzir 341,3 g de açúcares e cerca de 195 g de resíduo 

sólido, gerando, portanto, 137,5 g de etanol e 4,5 MJ de energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: etanol 2G; papel jornal; hidrólise; lignina; energia. 
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DIAGNÓSTICO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM 
CANTEIROS DE OBRA: UM ESTUDO DE CASO NAS CIDADES DE BARRA 

MANSA, PINHERIAL EVOLTA REDONDA. 
 

 

Alunos: MEGGIOLARO, Felipe Santos; PENHA, Leonardo Teixeira Alves. 

Orientador: ARAÚJO, Joice Andrade de. 

 

 

RESUMO 
 

 

Dentre os princípios essenciais para a execução de qualquer atividade humana na 

atualidade, o respeito ao meio ambiente torna-se um pré-requisito, essencialmente 

no tocante ao cumprimento da Legislação. No setor da Construção Civil esta 

preocupação caracteriza-se ainda mais relevante, visto que a elevada geração e 

descarte de resíduos realizados de forma inadequada, derivam em inúmeros 

impactos ambientais, sociais e econômicos. Tendo em vista os aspectos 

observados, este estudo consolida-se na elaboração de um diagnóstico da geração 

de resíduos de Construção e Demolição em canteiros de obra de três cidades da 

Região Sul Fluminense, tomando como premissa uma análise qualitativa, com efeito, 

de identificar, classificar e avaliar os aspectos pertinentes. A metodologia utilizada 

buscou apresentar mediante ao confronto da conformidade à legislação, soluções 

para destinação e gerenciamento dos resíduos gerados utilizando ferramentas de 

análise, controle de qualidade e planejamento. Nos resultados e conclusão são 

apresentadas propostas simplificadas para a necessária solução da problemática. 

Através de análise SWOT foram verificadas falhas no gerenciamento do manejo dos 

resíduos, como falta de planejamento, organização e descumprimento à legislação, 

sendo em seguida executada a ferramenta PDCA onde foi sugerida uma gestão 

simplificada para o caso. No final do presente trabalho é mencionado 

direcionamentos para o tratamento dos resíduos encontrados e classificados, como 

plantas de reciclagem da região (Recitec), recicladoras para a madeira e a 

reutilização do resíduo na obra. 

Palavras-chave: Construção Civil; RCD; Canteiro de Obra. 
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AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO DA MICROALGA Chlorella sp. EM MEIO 
CONTENDO DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE LIXIVIADO PROVENIENTE 

DE ATERRO CONTROLADO 
 
 

Alunas: ALMEIDA, Fabrini Castilho Moreira; OUVERNEY, Amanda da Silveira. 
Orientador: TAGLIAFERRO, Gerônimo Virgínio. 

 

RESUMO 
 

O crescimento populacional do Médio Paraíba tem como consequência a grande 

geração de resíduos sólidos urbanos, os quais são depositados em aterro sanitário 

ou na maior parte dos casos em lixões, gerando dessa forma o lixiviado, conhecido 

popularmente como chorume. Este lixiviado possuiu baixíssimo valor agregado, 

entretanto, pode ser utilizado como meio de cultivo para a microalga Chlorella sp., já 

que o mesmo contem elementos necessários para o crescimento da microalga. 

Neste contexto o presente trabalho avaliou a possibilidade de tratamento do 

lixiviado, visto que as microalgas tem a capacidade de incorporar em sua biomassa 

diversos compostos que vão desde metais pesados, a nitrogênio amoniacal e 

fosfato. O estudo obteve resultados muito significativos, como a redução de 76% de 

Demanda Química de Oxigênio e 77% de Carbono Orgânico Total no meio contendo 

lixiviado. Os metais analisados no efluente não obtiveram concentrações 

expressivas, porem, os resultados demonstraram reduções significativas. A remoção 

dos metais avaliados chegaram a 74,5% de Cobre, 73% de Ferro e 72,1% de 

Manganês. O destino final da biomassa algal pode ser aplicado para uma possível 

utilização em produção de biocombustíveis, pois desta forma, o efluente é 

aproveitado como fonte de nutrientes para desenvolvimento da microalga e ao 

mesmo tempo auxilia no tratamento do lixiviado proveniente de aterros sanitários ou 

controlados. O lixiviado é um efluente extremamente tóxico, prejudicial ao meio 

ambiente, por isto, a necessidade de estudos que visam não só a descontaminação 

biológica, avaliando a eficácia da remoção de metais pesados e carga orgânica, 

como também, projetos inovadores que visem a produção de biomassa algal a ser 

reaproveitada com outros objetivos, como a produção de biocombustíveis. 

Palavras-chave: Chlorella sp., Biodiesel, Chorume, Lixiviado. 
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POTENCIAL DE OFERTA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA  
PARA A SEDE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE 

VOLTA REDONDA 
 
 
Alunos: SERGIO Rodrigo Luiz De; TOSTES, Daniele De Aquino; CUNHA, Paôla 

Werneck Azevedo Da. 

Orientador: ARAÚJO, Marcus Vinicius Faria de. 

 
 

RESUMO 

 
 
No atual contexto de preocupação com emissão de gases de efeito estufa, que 

provocam o aquecimento de nosso planeta, o Brasil apresenta uma situação 

privilegiada. A matriz energética brasileira conta com uma participação mais 

marcante de fontes renováveis. Nas últimas décadas, o mundo tem vivido diversas 

crises de energia provocadas por diferentes questões. A necessidade de redução da 

dependência dos combustíveis fósseis tem aumentado a busca por fontes limpas e 

renováveis de geração de energia elétrica de forma cada vez mais intensa. Este 

trabalho tem como objetivo avaliar o estágio atual da energia fotovoltaica como fonte 

alternativa de energia elétrica em uma sede do serviço autônomo de água e esgoto 

de Volta Redonda SAAE/VR. Para tanto está desenvolvido um diagnóstico em 

termos de demandas de energia elétrica na sede do SAAE/VR e posteriormente uma 

avaliação do potencial de captação de energia solar a ser convertida em fotovoltaica. 

Do confronto entre a demanda e a oferta possível desse tipo de energia chega-se a 

conclusões sobre “o potencial de oferta de energia solar fotovoltaica para a sede do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade de Volta Redonda”. 

 

 

 

 

Palavras-chave Energia solar; Painel fotovoltaico; Combustíveis fósseis; Matriz 

energética. 
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PADRÃO OPERACIONAL PARA OS RESÍDUOS DE CELULOSE NO 
CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL DO UNIFOA 

 
 

Alunos: SILVA, Fernanda Guimarães; SILVA, Samira Alves; TEIXEIRA, Vanessa 

Naves. 

Orientador: ZERBONE, Lizandro Augusto Leite. 

Coorientadora:  CARVALHO, Maria Amália Sarmento Rocha.   

 
 

RESUMO 
 

 

O contínuo aumento no consumo de papel em instituições de ensino superior, e em 

particular no Curso de Engenharia Ambiental do UniFOA – Centro Universitário de 

Volta Redonda, suscita atitudes que propiciem conscientização sobre a gestão deste 

consumo. A gestão da utilização de papel e a geração de papel reciclado beneficiam 

não só o meio ambiente, mas também o setor econômico da instituição que o aplica. 

Tendo em vista a necessidade de implantar a reciclagem e a reutilização do papel, 

foi instalado um Padrão Operacional focado na utilização deste no Curso de 

Engenharia Ambiental visando monitorar sua utilização e aplicação. Para o 

desenvolvimento do plano de gerenciamento foi realizada a coleta de papel em 

todas as salas do referido curso, aplicando-se medidas de melhorias contínuas e a 

conscientização de todas as pessoas integrantes do Curso. A Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais – APAE, conveniada ao Centro Universitário de Volta 

Redonda, foi responsável pelo processo da reciclagem dos papéis não reutilizáveis. 

A geração de um novo papel foi feita através da realização de uma Oficina de 

Reciclagem de papel, destinada a todos os alunos do UniFOA, e que fomentou a 

difusão e aplicação do plano de ação pela utilização dos resíduos aportados durante 

a etapa de coleta de dados. Desta ação, os papéis desenvolvidos foram recolhidos e 

organizados formando blocos de anotações destinados à reutilização. 

 

 

Palavras-chave: Gestão; Reciclagem; Padrão Operacional; Engenharia Ambiental. 
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PROPOSTA DE POLÍTICA AMBIENTAL PARA O KARTÓDROMO 
INTERNACIONAL DE VOLTA REDONDA 

 
 
Alunos: SILVA, Tamara Do Amaral; OLIVEIRA, Marcelle Floering; GARCIA, Mariana 

Iasbec. 
Orientador: ZERBONE, Lizandro Augusto Leite. 

Coorientadora: PEREIRA, Ana Carolina Callegário. 

 
 

RESUMO 

 

 

O presente estudo apoiou-se no pensamento de CARLO WITZ, (1713) que insistia 

que “a natureza deve ser obrigatoriamente utilizada com base nas suas 

características naturais para o bem estar da população, [...] com a responsabilidade 

de deixar um bom legado para as futuras gerações.” Governos e organizações, têm, 

à partir das últimas décadas, promovido e incentivado o desenvolvimento 

sustentável, e por meio de incentivos à empresas e empreendedores, têm firmado a 

visão mundial de que o cuidado com o meio ambiente precisa estar intrinsecamente 

ligado à prestação de serviços de todos os seguimentos. Deste modo, ao realizar 

este estudo em uma empresa do ramo esportivo como o Kartódromo Internacional 

de Volta Redonda, observou-se que é necessário e possível conectar a prática 

esportiva ao cuidado com o meio ambiente, para atender às novas preferências 

voltadas à sustentabilidade que caracteriza o perfil das demandas atuais. Desta 

forma, a empresa deve analisar seus processos baseada nos aspectos 

ambientalmente relevantes gerados em seus serviços, bem como os possíveis 

impactos que podem ser ocasionados. Mediante a articulação desta questão, a 

problemática deste estudo fundamenta-se na seguinte interrogativa: “Quais práticas 

devem ser adotadas pelo Kartódromo Internacional de Volta Redonda a fim de 

garantir um melhor desempenho ambiental aos seus processos e serviços?”. A 

metodologia adotada consiste em pesquisas exploratórias para maior interação e 

familiarização com o objeto de estudo, de forma que, neste caso, tal processo 

subdividiu-se em três etapas: diagnóstico ambiental, utilizando a escolha das áreas 
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que apresentam as atividades mais críticas ao meio ambiente; elaboração dos 

Checklists, que relacionam os aspectos encontrados no local; análise crítica e 

discussão dos resultados, bem como o desenvolvimento da Política Ambiental, 

sendo revistas as funções, procedimentos e os valores da empresa para sua 

fundamentação, a fim de representar os pilares da empresa. Os resultados 

apontaram a necessidade de aplicação de procedimentos de adequação ambiental 

em algumas áreas do Kartódromo, de forma que, através do desenvolvimento e 

aplicação da política, a empresa deva adotar medidas que realizem a manutenção e 

melhoria contínua em sua gestão ambiental. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Ambiental; Kartódromo; Política; Sustentabilidade. 
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PROJETO BÁSICO DE UMA UNIDADE DE TRATAMENTO DE  
ESGOTO DO PRÉDIO PROFESSOR JAIRO CONDE JOGAIB DO  

CAMPUS OLÉZIO GALOTTI, UniFOA 
 
 
Alunos: BASÍLIO JÚNIOR, Carlos Alberto; ALMEIDA, Daniel Dos Santos; 

CARVALHO, Nátila Hanna Martins; SOUZA, Nayara Resende De. 

Orientador: ARAÚJO, Marcus Vinícius Faria. 

Coorientador: ANDRIGHI, Luigi Walter. 
 

 
RESUMO 

 
O Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), localizado na Av. Paulo Erlei 

Alves Abrantes, n° 1.325, Bairro Três Poços, Volta Redonda, Rio de Janeiro, possui 

em seu campus Olezio Galotti uma clínica Odontológica tendo como intuito as 

atividades acadêmicas e atendimento à população. O prédio de atendimento possui 

3 clinicas, salas de aula e a secretaria do curso. Em média são feitos 56 

atendimentos por dia. O prédio apresenta uma população fixa de 535 pessoas e 

uma média de população diária flutuante de 56 pessoas. O projeto tem como 

objetivo adequar a unidade tomando como parâmetro normativo a NT-202. R-10, 

DZ- 215. R-4, ABNT:NBR 7.229/1993, ABNT:NBR 13.969/1997 e RESOLUÇÃO 

CONAMA 357 de 17 de MARÇO DE 2005. A metodologia adotada no presente 

estudo contempla revisão bibliográfica, bem como apoia as etapas de 

desenvolvimento do mesmo em normas, diretrizes e projetos de referência. Tais 

etapas se subdividem em: Primária, onde realizou-se o levantamento dos dados do 

estabelecimento. Secundaria, onde foi feito o dimensionamento do projeto. E 

terciaria, que com a compilação dos dados projetados foi oferecida uma proposta de 

tratamento para a unidade de estudo. Com isso encontra-se dimensionada uma 

unidade de tratamento de esgoto eficiente para o prédio de atendimento buscando 

tratar esgoto hospitalar gerado, além de levantar e otimizar formas construtivas mais 

eficientes ao sistema, levantando os custos para implantação do mesmo. 
  

Palavras-chave: esgoto sanitário; meio ambiente; tratamento de esgoto; UniFOA. 
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EDIFICAÇÕES DE SAÚDE – COMPREENSÃO DA DINÂMICA DO SETOR PARA 
DEFINIÇÃO DE MÉTODOS CONSTRUTIVOS EM IMPLANTAÇÕES OU 

REFORMAS 
 
 
Aluna: TELLES, Lara Helena de Carvalho. 

Orientador: RODRIGUES FILHO, José Marcos. 

Coorientadora: ARAÚJO, Joice Andrade. 

 

RESUMO 
 

Desde a criação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) pela Organização das 

Nações Unidas – ONU, cuja trilogia de composição, tem nos indicadores de saúde, 

pilar de extrema relevância, onde os países, e neste caso, também o Brasil, 

buscaram um aperfeiçoamento ou padronização através de protocolos, visando ao 

máximo a uniformização dos atendimentos básicos nas unidades de saúde, tanto 

pelo Sistema Único de Saúde – SUS, quanto pela rede privada do território nacional. 

Logo, a eletividade dos procedimentos, consistindo numa rede de atendimento 

básico, atuando de forma nuclear aos centros satélites de complexidades e 

especificidades no atendimento, fazendo com que tal modelo, tenha a necessária e 

perfeita compreensão pelos profissionais da Engenharia Civil, da forma de 

funcionamento desses modais e de suas exigências executivas, para que possam 

prestar, tanto em novas edificações, quanto nas reformas/ampliações/modificações 

destas, um serviço que concilie as técnicas edilícias com as normativas editadas 

pelos setores responsáveis pela gestão de saúde no território nacional, 

notadamente, as chamadas EAS – Edificações Assistenciais de Saúde. Com uma 

ampla revisão dos ditames técnicos normativos, aliados aos principais conceitos e 

funcionalidades de tais edificações, buscou a presente pesquisa em dotar tanto aos 

acadêmicos, quanto aos recém egressos, da coletânea de documentos, 

procedimentos, fluxos e atenções especiais, que devem ser destinadas a tais 

construções, com ênfase num estudo de caso de edificação hospitalar de alta 

complexidade, de âmbito regional, que atenderá pacientes da Região do Médio 

Paraíba Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro. 
Palavras-chave: IDH; Edificação Assistencial de Saúde; normativas hospitalares. 
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PROJETOS ESTRUTURAIS OBTIDOS 
ATRAVÉS DE CÁLCULO CONVENCIONAL E SOFTWARE VOLTA REDONDA 

 

 

Alunos: MELO, João Guilherme; FONSECA, Pablo Lourenço Maron; REIS, Gustavo 

Fernandes de Paula; GONÇALVES, Guilherme Puello. 
Orientador: ANDRIGHI, Luigi Walter. 

Coorientador: SANTOS, Marcelo Estevão. 

 

 
RESUMO 

 
 
Atualmente a maioria dos projetos estruturais é elaborada por meio de software, o 

que proporciona certo conforto, agilidade e segurança na vida profissional do 

engenheiro. Essa pesquisa visa proporcionar a verificação da qualidade dos projetos 

estruturais obtidos via software, ao realizar um estudo de caso, estabelecendo uma 

comparação das armaduras de vigas obtidas através do Eberick e as mesmas vigas 

calculadas de maneira convencional. Mediante cálculos, evidenciou-se diferenças 

entre os projetos obtidos por cada método. Contatou-se que os projetos obtidos por 

intermédio de software não apresentam tanta qualidade quanto um projeto calculado 

pelo método antigo, sendo comparadas as diferenças entre seus diagramas, 

momentos máximos e peso final das armaduras. Observou-se que o programa é 

uma ferramenta de auxílio para o engenheiro estabelecer parâmetros, mas não 

substitui seu trabalho. Deduz-se também que há necessidade de um profissional 

qualificado para operar o software, tendo em vista que os dados não se lançam 

sozinhos, tornando-se relevante que o software seja operado por um engenheiro, 

profissional capacitado e que tenha habilidade para lançar esses dados, corrigir os 

possíveis erros e ter uma visão crítica para analisar os resultados. 
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A UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE INDÚSTRIAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS NA 
FABRICAÇÃO DE TIJOLOS ECOLÓGICOS 

 
 

Alunos: CARMO, Caio de Medeiros; NUNES, Camila Oliveira; GONÇALVES, 

Grayson Sessa; GONÇALVES, Pedro Henrique Bento. 
Orientador: ARAÚJO, Marcus Vinícius Faria de. 

Coorientadora: ARAÚJO, Joice Andrade de. 

 

 
RESUMO 

 

 

Um dos maiores desafios do mundo atual é adequar à destinação de resíduos 

sólidos aos princípios da sustentabilidade, conforme a Lei Nº 12.305/10 que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) “a responsabilidade é do gerador de 

tratar destes resíduos, desde a estocagem, armazenamento, transporte, tratamento 

até sua disposição final”. A empresa Duratex, fabricante de louças sanitárias, 

também se confronta com este cenário, pois, durante todo ciclo produtivo gera um 

grande volume de diversos tipos de resíduos, a princípio destinados a aterros 

sanitários. O objetivo da pesquisa é verificar a viabilidade da utilização destes 

resíduos industriais na produção de tijolos ecológicos, como alternativa de 

reciclagem. Assim como, realizar os ensaios necessários para a verificação da 

viabilidade técnica, e da não geração de danos ao meio ambiente e a saúde da 

população. As contribuições da pesquisa permitem relacionar a tecnologia da 

fabricação de tijolos com o contexto de construção sustentável e o aproveitamento 

de resíduos industriais. Esta pesquisa analisa, por meio de uma metodologia 

experimental, vários aspectos de tijolos modulares, conforme as especificações da 

NBR 8491/1984 e é composta pela mistura de resíduos de fabricação de louças 

sanitárias com determinada dosagem de água e cimento. Para tal estudo, o auxílio 

da empresa Duratex (unidade Queimados/RJ) foi de grande importância, uma vez 

que todo o material e técnicas utilizadas foram cedidos pela empresa citada. 
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COMPARATIVO ORÇAMENTÁRIO DAS VIGAS DE UM EDIFÍCIO ENTRE O 
CONCRETO ARMADO COM PAREDES DE ALVENARIA E O AÇO COM PAINÉIS 

PRÉ-FABRICADOS 
 
 

Alunos: LOPES, Arthur Senna Nogueira; SANTOS, Marco Aurélio; GIL, Rafael 

Natálio; QUEIROZ, Sidnei Rezende. 

Orientador: PINHO, Fernando Ottoboni. 

Coorientador: SANTOS, Marcelo Estevão. 

 
 

RESUMO 
 

 

O desenvolvimento deste estudo teve como objetivo comparar de forma simplificada 

o orçamento entre vigas de concreto armado com paredes de alvenaria e vigas 

metálicas com painéis pré-fabricados. Através de uma planta baixa fictícia foi 

elaborado o dimensionamento das vigas, o primeiro dimensionamento em concreto 

armado com paredes em alvenaria convencional, e o segundo dimensionamento em 

estrutura metálica com paredes em placa cimentícia, o estudo foi restrito apenas na 

análise das vigas das estruturas. Durante o dimensionamento, as vigas metálicas e 

as paredes em placa cimentícia apresentaram muitas vantagens, mas apesar de 

todas essas vantagens, ao final as vigas metálicas com fechamento em placas 

cimentícias mostraram um custo superior às vigas de concreto armado com paredes 

em alvenaria, mostrando um custo de 86,69% a mais. 
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INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA APLICADA AO PROJETO DE FUNDAÇÕES 
 
 
Alunas: TEIXEIRA, Laís Longo de Morais; SANTOS, Letícia Gabriela; 

CASSAVARA, Paula Renata Batista. 

Orientador: FREITAS, André da Silva. 

Coorientador: ABREU, Francisco Roberto Silva. 
 

 
RESUMO 

 

 

Neste trabalho serão apresentados aspectos relacionados à influência da 

investigação geotécnica no projeto de fundações. No Brasil existe a ABNT NBR 

6484/2001, responsável pelos parâmetros a serem adotados na execução das 

sondagens de simples reconhecimento, conhecida como SPT (Satandard 

Penetration Test). O presente trabalho tem como objetivo mostrar como é importante 

a execução adequada da investigação geotécnica, sendo que em alguns casos é 

preciso ir além das exigências estabelecidas pela norma para que se conheçam os 

parâmetros do solo necessários para elaboração de um projeto de fundações 

adequado, tendo em vista que o solo pode apresentar variações no mesmo terreno. 

Através de um ensaio de SPT bem realizado, obtém-se resultados específicos que 

interferem na escolha do melhor tipo de fundação podendo assim reduzir o custo da 

obra juntamente com a garantia de segurança desta. Será realizado um estudo com 

o ensaio de SPT, utilizando diferentes métodos de cálculo de capacidade de carga 

da estaca, representados por tabelas e gráficos, mostrando através destes, as 

diferenças dos resultados obtidos por uma sondagem de um solo de boa qualidade e 

uma sondagem de solo de má qualidade. 

 

 
 
 
 
Palavras-chave: Fundação, sondagem, capacidade de carga, SPT. 

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

RESUMO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Engenharia Civil / 2015-2  

 

ISBN: 978-85-5964-000-7  www.unifoa.edu.br/editorafoa  207 
 

CAUSAS DOS MOVIMENTOS DE MASSA E SUA ESTABILIZAÇÃO: ESTUDO DE 
CASO - KM 321,2 - BR 068, EM BANANAL-SP 

 
 

Alunas: MELLO, Caroliny Amancio; OLIVEIRA, Lais Ferreira; ALMEIDA, Thayza 

Martins; FERREIRA, Vitória.  

Orientador: ABREU, Francisco Roberto Silva de. 

Coorientador: FREITAS, André da Silva. 
 

 
RESUMO 

 

 

Nos últimos tempos, o ambiente vem sofrendo várias mudanças climáticas, trazendo 

consigo diversos problemas não só para o ambiente, mas para toda população. 

Junto com o desenvolvimento veio a ineficiência do planejamento urbano, resultando 

no crescimento desordenado das cidades e encostas ocasionando assim, os 

chamados escorregamentos e/ou deslizamentos. Os deslizamentos de solos 

representam um dos grandes problemas que hoje em dia, diante de tanta evolução, 

já podem ser contidos de diversas formas pela Engenharia Civil; a mesma nos 

mostra várias maneiras para sanar tal problema, tais como estruturas de contenção 

que podem ser de vários tipos, os mais conhecidos e utilizados, são os muros de 

arrimo e suas derivações. Em todas as áreas observa-se a grande necessidade da 

realização de serviços tecnicamente bem elaborados, reduzindo os custos, prazo de 

execução, porém mantendo um elevado padrão de qualidade. Baseado em métodos 

de pesquisas bibliográficas específicas ao caso proposto, este trabalho terá ênfase a 

um caso real, abordando sistemas de contenções em gabiões, o qual se mostrou 

mais adequado para o caso em estudo, devido às suas características, expondo 

assim, seu desempenho como estruturas de contenções, podendo ser usado às 

margens da Rodovia BR 068 em Bananal - SP. 
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PROJETO BÁSICO DE ETE PARA O EDIFÍCIO WILSON LEMOS MACHADO 
RÉDIO 18 DO CAMPUS OLEZIO GALOTTI DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

VOLTA REDONDA 
 
 

Alunos: OLIVEIRA, Aline Isis Suhett; APIOLAZA, Ana Carolina Baía Rivera; 

SOUZA, Tuyane Maria Santos. 

Orientador: ARAUJO, Marcus Vinicius Faria. 

Coorientador: ABREU, Francisco Roberto Silva. 
 

 

RESUMO 
 

 

O presente trabalho tem por objetivo elaborar um projeto de tratamento de esgoto 

para o edifício Wilson Lemos Machado (Prédio 18) do Campus Olezio Galotti do 

Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), situado no município de Volta 

Redonda/RJ. Tal projeto foi elaborado em nível de detalhamento básico e a partir do 

levantamento de cargas poluidoras geradas. O conceito aplicado foi o de 

desenvolver um sistema que atenda à legislação ambiental ao menor custo, além de 

utilizar a capacidade de zonas alagadiças (wetlands) para polimento final de esgotos 

tratados. O projeto proposto constitui em uma relevante contribuição à Instituição de 

Ensino em foco, a qual, caso venha a implantar o mesmo, sinalizará à sociedade a 

sua confiança nas habilidades e competências desenvolvidas em seus alunos ao 

longo do curso de graduação em Engenharia Civil, além de oportunizar a outros 

alunos a possibilidade de estudos futuros envolvendo a operação e a manutenção 

do sistema de tratamento de esgotos do referido Prédio. 
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ANÁLISE TÉCNICA ECONÔMICA DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO 
CONCRETO PVC EM RELAÇÃO À ALVENARIA ESTRUTURAL  

 
 

Alunos: GALGOUL, Juliana Gomes; Reis, Tamires da Matta. 

Orientador: ANDRIGHI, Giuseppe. 

Coorientador: SANTOS, Marcelo Estevão dos. 

 

 
RESUMO 

 

 

Um dos maiores desafios enfrentados pelo Brasil é combater o déficit habitacional, 

problema este que afeta grande parcela da população. Para isso, foram criados 

programas de financiamento habitacionais, afim de proporcionar a construção de 

moradias de boa qualidade e baixo custo. Atualmente, a evolução do setor da 

Construção Civil, buscando a todo momento por tecnologias alternativas que 

possuam um bom preço e gerem menor desperdício, tem colaborado grandemente 

para a elaboração dessas moradias. O presente estudo se propõe a apresentar um 

sistema construtivo diferente, o Concreto PVC, também chamado de Royal Building 

System. Desenvolvido no Canadá, é formado por perfis de PVC, material leve e de 

fácil manuseio, onde são montados e preenchidos com concreto e aço, oferecendo 

resistência e praticidade às construções. Realiza-se neste trabalho uma análise 

comparativa entre o Concreto PVC e a Alvenaria Estrutural, um dos métodos mais 

utilizados no Brasil. Elaborou-se um orçamento de uma moradia unifamiliar 

executada com cada um desses sistemas construtivos, onde pode-se constatar uma 

diminuição do custo, principalmente em construções em grande escala. Observou-se 

também a redução do prazo de entrega da obra quando feita em Concreto PVC e o 

aumento da área útil, proporcionando uma obra limpa e funcional sem gerar grande 

quantidade de resíduos finais, cooperando assim com o meio ambiente.  
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TÍTULO COMPARATIVO ENTRE ALVENARIA CONVENCIONAL E 
ALTERNATIVA TECNOLÓGICA DRYWALL NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

BRASILEIRA 
 

Alunos: LOPES, Gabriela Assis; FONSECA, Yasmim Consentino. 

Orientador: ANDRIGHI, Giuseppe. 

Coorientador: SANTOS, Marcelo Estevão do. 

 

 
RESUMO 

 

 

Segundo a ABCI a evolução da construção civil no Brasil se originou a partir das 

necessidades obtidas através do desenvolvimento de outras atividades econômicas, 

exclusivamente nos componentes destinados a alvenaria. Uma evolução criativa e 

inovadora se dá a partir da observação de sua transformação em construções de 

taipa, pau-a-pique, cantaria, a alvenaria de tijolos e enfim alvenarias estruturais 

como blocos industrializados. O ideal do mercado de construção se baseia no seu 

desenvolvimento para obter agilidade e versatilidade a fim de ganhar destaque 

juntamente com as atividades econômicas que permaneciam em crescimento. Este 

trabalho foi elaborado para mostrar inovações em construções no Brasil, citando 

novos conhecimentos alternativos tecnológicos. Tecnologia esta, que sendo 

centenária nos EUA também foi inserida logo depois na Europa, a fim de 

revolucionar a construção em termos de custo benefício, estrutura, organização, 

instalação, entre outros. A inovação tecnológica intitulada Drywall se baseia em um 

sistema construtivo consistido de chapas de gesso fixadas em estruturas de perfis 

de aço galvanizado. Este modelo visa diminuir o desperdício dos materiais, tempo 

de serviço e, após sua inserção o mantenimento facilitado. Em contra partida, 

também discutido neste trabalho, está a alvenaria de tijolo cerâmico, conceito usado 

nas construções brasileiras muito antes do Drywall, estará em comparativo com esta 

nova tecnologia, com o intuito de demonstrar a evolução dos sistemas construtivos 

brasileiro e defender o conceito atual. 
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SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS DE ENGENHARIA PARA REDUÇÃO DO 
CONSUMO DE ÁGUA EM CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS 

 
 

Alunos: SILVA, Daiane Priscila da; SILVA, Izabela Ferreira da; ALVARENGA, 

Rafael de Aquino. 

Orientador: ARAÚJO, Marcus Vinicius Faria de. 

Coorientador: GURGEL JÚNIOR, Francisco Jacome. 
 

 

RESUMO 
 

 

Diante da situação de escassez hídrica mundial, que com o passar dos anos vem se 

agravando devido à constante exploração dos recursos hídricos e ao crescimento 

desordenado da população, é necessário que se faça uma busca por novas fontes 

de abastecimento que consigam suprir as demandas de consumo de água. Este 

trabalho apresentou o estudo da economia de água em uma residência que faz o 

uso do aproveitamento das águas pluviais, reutilização das águas cinzas e que 

ainda possui aparelhos economizadores que auxiliam na economia de água. Para 

tanto criou-se um condomínio hipotético com 40 residências de dois pavimentos e 

com características padrões. Inicialmente por revisão bibliográfica obtêm-se obtidos 

dados da distribuição do consumo de água, que mostram a porcentagem de 

consumo de cada aparelho em uma residência, no caso utilizam-se as águas 

provenientes dos lavatórios, chuveiros e máquinas de lavar. Dessa forma calculou-

se o consumo diário de cada morador e a partir disso têm-se o consumo diário de 

cada residência e de todo o condomínio. Com os resultados estimados do consumo 

é possível realizar o levantamento dos volumes dos reservatórios de águas cinzas. 

Buscou-se ainda dados relacionados às precipitações que permitem calcular o 

volume necessário para o reservatório de águas pluviais. Após definir os pontos de 

coleta e de distribuição buscou-se um tratamento que deixasse as águas dentro dos 

parâmetros aceitáveis para serem utilizadas em bacias sanitárias, em lavagens de 

carros e calçadas e para rega de jardins. Em relação aos aparelhos economizadores 

buscou-se em manuais dos fabricantes quais seriam as estimativas de economia 
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para cada um deles. Ao final foram apresentou-se os resultados obtidos que 

mostram a porcentagem de economia para cada sistema proposto e mostram que os 

sistemas atendem ao consumo do condomínio. 
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SEMI-AUTOMATIZAÇÃO DAS ROTINAS DE CÁLCULO DE UM PROJETO 
GEOMÉTRICO DE ESTRADAS 

 
 

Alunos: MEDEIROS, Leandro Meira; GOULART, Luiz Octávio César; COSTA, 

Rudson Silva; SANTOS, Yuri Alves de Almeida. 
Orientador: GAMBARATO, Bruno Chaboli. 

 

 
RESUMO 

 

 

O Brasil é um país altamente dependente de sua malha viária para transporte de 

passageiros e mercadorias, e sua expansão rodoviária se dá na mesma proporção 

do crescimento econômico. Portanto, se faz necessário estudar maneiras de 

aumentar a produtividade do Engenheiro Civil responsável pela elaboração e 

execução do projeto de rodovias, mais especificadamente, o projeto geométrico de 

rodovias; que engloba: concordância horizontal, concordância vertical e diagrama de 

massas. Aborda-se neste trabalho o desenvolvimento de uma planilha no software 

Excel, com embasamento nas formulações matemáticas de autores importantes na 

área de projeto de estradas de rodagem. Esta ferramenta desenvolvida em formato 

de tabelas, recebe dados do usuário e semi-automatização grande parte das rotinas 

de cálculo das curvas circulares simples e com transição, além das concordâncias 

verticais; respeitando sempre os limites de visibilidade, velocidade máxima de 

projeto, etc. Tratando-se de uma ferramenta computacional, a sua maleabilidade 

oferece ao usuário a liberdade de realizar alterações e gozar de novas 

funcionalidades ao passo da evolução tecnológica no campo do projeto geométrico 

das rodovias. 
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PROCESSO CONSTRUTIVO MODULAR EM AÇO 
 
 
Alunos: MORAIS, Claudiane Lopes de; ANDRADE, Paula Gomes. 

Orientador: PINHO, Fernando Ottoboni. 

 

 
RESUMO 

 

 

A Construção Modular em Aço é um processo construtivo que usa a tecnologia e a 

industrialização, e as vantagens do aço de forma inovadora e eficiente como aliadas 

da Construção Civil. O processo construtivo foco deste trabalho tem sua parte 

estrutural metálica com perfis fabricados nas dimensões especificadas em projeto e 

sua parte de vedação com painéis de placas de aço com preenchimento interno de 

poliuretano ou isopor, sendo todas suas etapas de produção fabricadas na indústria 

obedecendo aos padrões de qualidade e eficiência produtiva. O presente trabalho 

tem como objetivo de estudo o processo de construção modular em aço destacando 

seu impacto positivo e suas vantagens, bem como observar, avaliar e propor 

melhorias nas etapas do processo construtivo de modo a contribuir para que os 

problemas verificados durante o estudo não se repitam em futuras obras do mesmo 

segmento, e mesmo assim, mostrar que esse tipo de construção ainda é mais 

vantajoso que os processos construtivos convencionais. Para atender o objetivo, 

este trabalho conta com um estudo de caso sobre a construção de uma Unidade de 

Saúde da Família – USF no bairro de Santa Lúcia localizado no município de Barra 

Mansa, RJ onde é avaliado todo o processo da construção modular em aço na 

prática. A fim de aprofundar o conhecimento sobre a construção modular em aço, 

este estudo contará com o acompanhamento de todas as etapas do processo, 

desde a fabricação dos módulos na fábrica de acordo com a solicitação do cliente, 

seu transporte, montagem e acabamentos finais na obra, para analisar as vantagens 

e desvantagens e possíveis melhorias no processo, a partir de métodos 

comparativos do cronograma planejado e realizado, e observações obtidas nas 

visitas à fábrica e à obra. 

Palavras-chave: Construção modular; aço; painéis; padronização. 
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE LAJES UNIDIRECIONAIS: MACIÇA, PRÉ-
MOLDADA E CUBETA 

 
 

Alunos: NETO, Berlink de Oliveira e Silva; PINTO, Ricardo Farias; SANTANA, 

Jeferson Pinto. 
Orientador: DELGADO JÚNIOR, Horácio Guimarães.  

 
 

RESUMO 
 

 

Tendo em vista o constante desenvolvimento tecnológico e considerando as 

diversas alternativas para Construção Civil, a laje maciça convencional, muitas 

vezes torna-se inviável economicamente, devido ao grande consumo de material 

em determinadas situações. Sendo assim, torna-se necessário um estudo 

aprofundado das alternativas presentes no mercado, podendo assim auxiliar na 

escolha da estrutura mais apropriada para cada caso. O uso da laje nervurada, é 

uma dessas alternativas. Com ela, obtém-se uma redução do peso próprio da 

estrutura, muitas vezes proporcionando uma grande economia de material. Este 

trabalho é um estudo comparativo estrutural entre as lajes do tipo: maciça, pré-

moldada e nervurada tipo cubeta. Este estudo nos fornece parâmetros de área de 

aço e de consumo de concreto necessário para cada tipo de laje, variando o vão a 

ser vencido e a altura total de cada laje. Parâmetros que podem auxiliar o 

Engenheiro Civil ou até mesmo alguém leigo no assunto a decidir qual tipo de laje 

será usada em sua construção.  
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ROTEIRO E PROGRAMA PRÁTICO PARA CÁLCULO E DIMENSIONAMENTO DE 
UMA SAPATA ISOLADA RÍGIDA 

 
 

Alunos: MADEIRA, Diego Lazaroni; LIMA, Fábio de Souza; DELFINO, Gustavo 

Laranjeiras. 

Orientador: RODRIGUES FILHO, José Marcos. 

 

 

RESUMO 
 

 

Este estudo mostrando desde o início um pouco de sua história, dos 

acontecimentos, as teorias e o método de cálculo de uma sapata estudado na 

Engenharia Civil. A sapata é um elemento de fundação superficial, que envolve aço 

e concreto, independente de sua forma ou tamanho. O principal objetivo deste 

trabalho é o dimensionamento de uma sapata isolada rígida, da forma mais 

econômica possível, através da aplicação de um roteiro e um programa prático. 

Foi utilizado neste trabalho, como ferramenta um software, que por meio de uma 

planilha, seguindo as normas, NBR 6118:2014 e a NBR 6122:2010, e também 

outras fontes, se calcula a armadura e o dimensionamento de uma sapata. Para 

garantir sua forma mas econômica, pode-se, por método de tentativas, alterar os 

parâmetros de sobre carga até se obter a forma ideal da sapata, com o mínimo de 

gastos. 
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ESTUDO DA INFLUÊNCIA DAS EXCENTRICIDADES EXECUTIVAS NA 
EFICIÊNCIA DE GRUPO DE ESTACAS EQUIDISTANTES 

 
 

Alunos: FILGUEIRAS, Rafael de Souza; PEREIRA, Diogo Simões da Fonseca. 

Orientador: DELGADO JUNIOR, Horácio Guimarães. 

Coorientador: FREITAS, André da Silva. 

 
 

RESUMO 
 

 

Durante o processo de execução de fundações em estacas de aço, madeira, ou 

concreto, é regular a ocorrência de excentricidades acidentais concernentes do 

processo executivo de fundações. Essas excentricidades ocasionam incertezas 

recorrentes tanto na execução quanto na interação entre elemento e solo, fazendo 

com que os procedimentos previstos em normas técnicas assegurem elevados 

coeficientes para a cobertura de todos os fatores inerentes ao processo executivo. 

Essas incertezas além de custosas não asseguram a homogeneidade 

comportamental entre grupos de fundação em estacas ocasionando patologias 

durante a vida útil da estrutura. Será utilizado o software Microsoft Excel® e tabelas 

que constam do cálculo da distância entre eixos de estacas, distância entre eixo da 

estaca e centro de gravidade do bloco, valores práticos de excentricidades, 

solicitação e eficiência da estaca em estudo para os diâmetros práticos utilizados na 

construção civil. A partir dessas tabelas foram gerados gráficos para cada categoria 

de fundação estudada apresentando as eficiências em função dos diâmetros e 

valores da excentricidade da estaca. A partir da aplicação desses conceitos, conclui-

se que a excentricidade tem influencia significativa na eficiência de grupos de 

estacas e que, como consequência das incertezas do processo construtivo, pode 

haver sucessão de patologias tanto na fundação quanto na estrutura, mesmo 

aplicando os coeficientes de segurança previstos na norma brasileira, patologias 

essas, podendo levar a estrutura a limitação de seu uso e até mesmo a ruptura. 

 
Palavras-chave: Fundação, excentricidade, capacidade de carga, eficiência de estacas. 
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TELHADO VERDE ANÁLISE DE MELHORIAS PARA MITIGAÇÃO DE ILHAS DE 
CALOR E VAZÃO DE ÁGUAS DE CHUVA ESCOADA EM CENTROS URBANOS 

 
 
Alunos: FONTES, Felippe Ketzer Pereira; SILVA, Jociel Moreira; OLVEIRA, 

Marcio José Pires; REIS, Matheus Bonifácio Lima. 

Orientador: ARAÚJO, Marcus Vinicius Faria. 

 
 

RESUMO 
 
 

Nesta análise apresenta-se um exame da tecnologia de telhado verde, atuando 

diretamente na redução de efeitos prejudiciais ao meio ambiente. A redução na 

decorrência das ilhas de calor, evolução no reaproveitamento de água das chuvas 

para uso geral, isolamento sonoro, entre outros benefícios comprovados, mostram 

como essa seria uma solução aparente que se encaixa perfeitamente no cenário das 

grandes cidades. Almejando os objetivos do presente trabalho, a metodologia 

empregada baseou-se na revisão de literatura na qual o tema foi pesquisado e 

desenvolvido através de artigos publicados, livros, monografias, dissertações de 

mestrado e sites especializados na área que podem ser encontrados nas referências 

bibliográficas ao final do trabalho. 
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SOLUÇÕES URBANÍSTICAS PARA A CIDADE DE VOLTA REDONDA 
 
 

Alunos: SILVA, Nayra Tavares. 
Orientador: Ex.: ANDRIGUI, Luigi Walter. 
 

 
RESUMO 

 

 

Neste presente trabalho aborda-se estudos sobre projetos que trazem soluções 

Urbanísticas e Sustentáveis para a cidade de Volta Redonda. Apresenta-se nesse 

estudo algumas das dificuldades enfrentadas pelas cidades, usando Volta Redonda 

como exemplo para o desenvolvimento de projetos que visam solucionar alguns dos 

problemas Urbanísticos enfrentados. Desenvolveu-se nesse trabalho soluções para 

temas como a Mobilidade Urbana, a Sustentabilidade com uso de matérias e 

tecnologias menos poluentes, a drenagem através de dissipação de águas pluviais 

para infiltração em solo, dispensando o uso de tubulação, e Controle de Inundações 

por reservatório subterrâneo ou barragem de detenção. Com base nisso considera-

se, projetos facilitadores de escoamento de trafego, com construções de ciclovias 

aplicando-se na mesma um sistema de iluminação publica através de energia solar 

fotovoltaica e concreto permeável, onde, utiliza-se do próprio pavimento para 

execução do sistema de drenagem. Por último aborda-se de forma conceitual 

sistemas de controle de inundação propondo-se a instalação de reservatórios 

subterrâneos ou de barragens de detenção para conter alagamentos em pontos 

críticos da cidade. 
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REDUÇÃO DE DESPERDÍCIO ATRAVÉS DE LOGÍSTICA INTERNA 
 
 

Alunos: BORTOLAZZO, Antonella; PINTO, Mariana; SILVA, Matheus; ALVES, Pablo. 

Orientador: MORAIS, Leonidas. 

 

 

RESUMO 
 
 

Com o mercado cada vez mais competitivo, as empresas buscam maior 

produtividade, em menor tempo e custo, com qualidade que satisfaça o cliente. 

Utilizando os conhecimentos de Engenharia de Produção, o presente trabalho 

apresenta a importância da logística no atendimento aos clientes internos, no que se 

refere à movimentação interna, que vai desde a borda de linha à estocagem. Por 

meio de estudo de campo e de referências bibliográficas verificou-se desperdícios 

em relação a esta atividade e, a partir disto, foram propostas e implementadas 

melhorias, como: padronização de nova rota para equipamentos de movimentação 

de produtos; implantação do conceito de unitização de carga; a técnica de 

armazenagem temporária de trânsito o cross-docking e; para maior controle deste 

processo, a criação de indicadores de desempenho de eficiência logística. 

Contribuindo assim para o aumento da eficiência no transporte interno. 
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PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS NO MÉTODO DE ANÁLISE DE FALHAS DA 
CORREIA TRANSPORTADORA NO PROCESSO DE MOAGEM DA CSN 

CIMENTOS 

 

 

Alunos: Laryssa dos Reis Taboada, Nohan Cardoso Izoldi, Thonny Braga Mendes. 

Orientador: MELLO, Sérgio Ricardo Bastos de. 

 

 

RESUMO 
 

Atualmente, a área de manutenção das indústrias possui várias formas de tratar as 

paradas de produção, como por exemplo, o uso de ferramentas de qualidade para 

tal, porém nem todas elas se aplicam a qualquer caso. Essas paradas implicam na 

perda de produção e muita das vezes é deixada de realizar uma manutenção 

preventiva, consequentemente, arriscando a funcionalidade do equipamento ou 

processo em questão para poder produzir. A CSN Cimentos, empresa escolhida 

para o desenvolvimento do projeto, utiliza algumas ferramentas da qualidade para 

tratativa de suas paradas, como por exemplo, o Diagrama de Ishikawa e Análise 

“Por Quê”. Na fabricação de cimento, as condições das matérias primas 

comprometem os equipamentos e sua manutenção é um ponto importante nas 

decisões estratégicas. Buscando um melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis pela empresa, foi realizado um estudo das possíveis ferramentas ainda 

não utilizadas pela CSN Cimentos que podem vir a beneficiar a tratativa das análises 

de falhas. De acordo com a falta de um histórico mais detalhado das paradas de 

produção e suas respectivas tratativas, o Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

foi escolhido devido ao seu aumento da confiabilidade nas tratativas de falhas e em 

modos potenciais de falha. Para melhor desenvolvimento da ferramenta, foi 

escolhido um equipamento específico para atuação cujo índice de paradas do ano 

de 2014 mostrou ser o responsável pelo maior tempo de parada de produção em 

geral. A Correia Transportadora Vertical tem funcionalidade complexa e requer uma 

manutenção mais precisa devido a sua função de transportar as matérias primas até 

o equipamento de moagem. O objetivo do presente estudo é desenvolver a 

ferramenta FMEA com base no histórico de paradas da correia em um determinado 
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período, focando nos principais problemas decorrentes, para então provar que ela é 

aplicável no processo de fabricação de cimento da empresa. Para realização do 

estudo, também se faz necessário a utilização de outras ferramentas tais como o 

Método de Análise e Solução de Problemas (MASP), o Ciclo PDCA, a Análise “Por 

Que” e o Gráfico de Pareto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Análise de Falhas, CSN Cimentos, Ferramentas de Qualidade e 

Manutenção. 
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GESTÃO ORGANIZACIONAL EM PEQUENAS EMPRESAS 
 
 

Alunos: RABENA, Aline Aparecida; SANTOS, Isamara Miguel; RAIMUNDO, José 

Angelo Leandro; ALVES, Lucas Morais. 

Orientador: OLIVEIRA, Sirlei Aparecida. 

 

 

RESUMO 
 
 

O presente trabalho é baseado em um estudo de caso realizado em uma Clínica 

Odontológica na região Sul Fluminense no Estado do Rio de Janeiro, situada na 

cidade de Barra Mansa. Apresenta como objetivo de propor um software que atenda 

a necessidade de rotinas da empresa em relação à gestão de negócios e 

acompanhamento dos custos operacionais. Mesmo com o crescimento das 

inovações tecnológicas, há muitas prestadoras de serviços que não possuem 

controle de gestão de custos internos por meio de sistemas informatizados e sim por 

meio de métodos manuais. Ao implementar um sistema informatizado, a clínica terá 

mais agilidade no atendimento, um controle mais eficaz sobre o fluxo do caixa e 

desperdícios de materiais, aumentando sua competitividade no setor odontológico, 

uma vez que o conhecimento dos custos permite ao empresário planejar as suas 

estratégias para alcançar mais clientes. Para o desenvolvimento do referencial 

teórico, o trabalho foi embasado em pesquisa bibliográfica buscando sites 

especializados, livros, monografias e periódicos, com o intuito de criar um arcabouço 

teórico para demonstrar o efeito da aplicação das teorias levantadas. E com o 

levantamento in loco de dados, associado às ferramentas da qualidade, foi possível 

simular os procedimentos adequados a fim de reduzir ou eliminar algumas 

inconformidades localizadas na empresa. 

 

 

 

Palavras-chave: Ferramentas da Qualidade; Prestadoras de Serviços; Sistemas 

Informatizados. 
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MELHORIA CONTÍNUA DE PROCESSOS: UM ESTUDO DE CASO NO 
SEGMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
 

Alunos: SILVA, André; GOMES, Gustavo; MACEDO, Pedro; SILVA, Thamires. 

Orientador: SANTOS, Marcello Silva e. 

 

 

RESUMO 
 
 

Devido ao avanço da tecnologia e da globalização, a concorrência em diversos 

setores comerciais, prestadores de serviço, logísticos e outros têm crescido cada 

vez mais ao longo dos anos. De modo a permanecer competitivo no mercado 

contemporâneo, é preciso inovar e melhorar cada dia mais os seus processos. 

Desta maneira, é preocupante o fato que se observa em diversas organizações, 

onde não se busca acompanhar o avanço tecnológico no plano operacional e de 

gestão. Com isso, as empresas tornam-se obsoletas não apenas em relação aos 

seus concorrentes, mas principalmente perante aos seus clientes. A utilização das 

ferramentas da melhoria contínua no dia a dia das organizações busca garantir um 

padrão de qualidade nos seus produtos e serviços, atendendo as expectativas de 

clientes e fornecedores. Neste estudo, após uma revisão bibliográfica amparada em 

conhecimentos adquiridos no curso de Engenharia de Produção, foi aplicado o uso 

das ferramentas de qualidade e de melhoria contínua em uma Clínica Veterinária, de 

forma a se obter uma efetiva evolução do desempenho e qualidade dos serviços 

prestados. Os resultados preliminares buscam demonstrar a importância das 

ferramentas da qualidade em todos os setores, da manufatura aos serviços, 

melhorando a competitividade e elevando-se a rentabilidade do negócio. Neste 

contexto, faz-se necessário enfatizar que a inovação atrelada aos processos 

gerenciais é um importante indutor da própria sustentabilidade organizacional. 

 
 
 
Palavras-chave: Melhoria Contínua, Processos, Qualidade e Sustentabilidade. 

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

RESUMO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Engenharia de Produção / 2015-2  

 

ISBN: 978-85-5964-000-7  www.unifoa.edu.br/editorafoa  226 
 

UTILIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO LINEAR PARA MINIMIZAÇÃO DA 
QUANTIDADE DE SUCATA GERADA NO PROCESSO DE LAMINAÇÃO A FRIO 

 
 

Alunos: PERÊTE, Bianca de Almeida; SABENÇA, Hugo Miranda; PAULINO, 

Mariana Souza. 

Orientador: MELLO, Sérgio Ricardo Bastos de. 

 

 

RESUMO 
 
 

O atual cenário altamente competitivo, impulsiona as organizações a buscarem 

formas de diferenciação entre suas concorrentes. Diante disso, a procura das 

empresas por técnicas que proporcionem uma gestão que priorize a redução de 

custos e desperdícios, objetivando o aumento do lucro, é em muitos casos, uma 

forma de sobrevivência no mercado. Nesse contexto, o trabalho tem como objetivo a 

redução da quantidade de sucata gerada após o processo de laminação a frio, da 

Companhia Siderúrgica Nacional, através da proposta de um modelo ideal de 

distribuição do fluxo de produção para os Laminadores de Tiras a Frio N° 1 e 2 

existentes na organização, com a utilização da metodologia da Programação Linear 

para a otimização dos resultados. Para o desenvolvimento do modelo, foram 

utilizados dados referentes à produção e geração de sucata de materiais 

processados nos laminadores citados, solucionando-se com o auxílio da ferramenta 

Solver do Excel. Os resultados obtidos demonstraram que a aplicação de técnicas 

de suporte para tomadas de decisões pode apresentar soluções satisfatórias, uma 

vez que não dependem de investimentos financeiros, e retratam efeitos imediatos. 

 

 
 
 
 
 
Palavras-chave: Laminação; Sucata; Programação Linear. 
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REDUÇÃO DO RETRABALHO NA LINHA DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 
 
 

Alunos: ALVES, Kleiton de Almeida; CARNEIRO, Luiz Yorran Gervasio; PAULA, 

Ramon Douglas Gonçalves de; PERENZIN, Luis Felipe de Oliveira. 

Orientador: MORAIS, Leonidas Magno de. 

 

 

RESUMO 
 
 
O desenvolvimento tecnológico junto com a forma de pensar de muitas empresas 

proporcionou um novo cenário capaz de desfazer a hegemonia que antes existia 

entre grandes empresas, tornando necessário cada vez mais atender todas as 

necessidades dos consumidores com o máximo de qualidade possível, reduzir os 

custos e aumentar o lucro para a sobrevivência no mercado. A redução dos 

desperdícios deve ser um esforço permanente e contínuo, pois é fundamental para 

manter a empresa em situação competitiva no mercado. Além de trazer benefícios 

para a organização, clientes e funcionários também são beneficiados diretamente. O 

estudo de caso foi desenvolvido na empresa Pneuscar situada na cidade de Barra 

Mansa e teve como objetivo implantar sistemática que reduz desperdícios ou 

retrabalhos na linha de recauchutagem de pneus, utilizando a filosofia Lean 

Manufacturing, suas técnicas e ferramentas. Os retrabalhos estão presentes no 

processo produtivo da empresa, e além de acarretar em diminuição do lucro e 

desperdícios com material, mão-de-obra, energia e tempo, ainda atrasa a 

programação e entrega aos clientes. As ferramentas utilizadas são indispensáveis 

para que os objetivos sejam atingidos e para a manutenção e melhoria dos índices 

alcançados. Após a identificação do problema abordado, a definição dos objetivos, a 

aplicação das ferramentas, e as propostas e implementações das melhorias, com 

curto período de análise pós mudanças é possível concluir que o trabalho foi 

significativo já que, duas das três não conformidades analisadas tiveram os menores 

índices dentre todos os meses analisados. 

 
Palavras-chave: retrabalho; desperdícios; lean manufacturin/g; qualidade. 
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ANÁLISE DO PROCESSO DE GESTÃO E PROCEDIMENTOS DE PALETIZAÇÃO 
EM UMA INDÚSTRIA CIMENTEIRA 

 
 

Alunos: VIEIRA, Ana Paula; TELIS, Fernando. 

Orientador: SANTOS, Marcelo. 

 
 

RESUMO 
 
 
Para permanecerem competitivas frente ao mercado, as empresas buscam a 

melhoria contínua de seus processos e o foco na satisfação do cliente que hoje é um 

diferencial estratégico. Para atingir esses objetivos, os procedimentos envolvidos na 

cadeia produtiva devem ser monitorados e os desvios identificados e tratados, 

garantindo a eficiência do processo como um todo. Com essa filosofia de trabalho, a 

CSN utiliza em seu processo de fabricação de cimento máquinas de paletização 

para seu produto ensacado. Esses equipamentos têm como principal objetivo 

acondicionar os sacos de cimento em paletes de forma automatizada, mantendo a 

qualidade e a padronização de seu produto. Porém, esses equipamentos por mais 

alinhados que estejam, são passíveis a falhas, que podem gerar paradas não 

programadas, impactando no resultado final da produção. Partindo da visualização 

dos índices de paradas não programadas e programadas nas paletizadoras da 

empresa CSN, constatou-se que havia um grande desperdício de tempo envolvendo 

o processo de expedição de cimento. Com o objetivo de mapear e propor possíveis 

melhorias ao processo de paletização de cimento ensacado da CSN, foi 

desenvolvido um estudo de padronização das atividades interligadas as falhas de 

operação das paletizadoras. Em paralelo, foram exploradas oportunidades de 

melhorias de segurança no ambiente produtivo observadas durante o mapeamento 

do processo. O presente estudo desenvolveu-se por uma metodologia de pesquisa 

exploratória, envolvendo pesquisa bibliográfica e estudo de caso com a utilização de 

ferramentas da qualidade, tais como, Gráfico de Pareto para auxílio à identificação e 

coleta de dados do problema abordado, Manutenção Produtiva Total (TPM), Índice 

de Eficiência Global dos Equipamentos (OEE) e Ciclo PDCA. A análise de gráficos 
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comparativos entre os anos de 2014 e 2015 demonstram resultados que indicam um 

aumento significativo no índice OEE nos equipamentos e uma queda drástica do 

tempo ocioso das paletizadoras. Isso decorre de melhoria na gestão logística, devido 

ao emprego de novos métodos e ferramentas de gestão, aliados desse estudo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Paletização; Melhoria Contínua; Logística; Gestão. 
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LEAN MANUFACTURING APLICADO A ANÁLISE DE PRODUTIVIDADE 
 
 
Alunos: AMORIM, Gabriel; AZZI, Leonardo; NASCIMENTO, Leocimar; FERREIRA, 

Raphael. 

Orientador: MELLO, Sergio. 

 

 

RESUMO 
 

 

O Lean Manufcturing é um conceito que procura otimizar organizações por meio da 

sua cultura, metodologia e ferramentas, tendo em vista o aumento da produtividade, 

qualidade e redução dos custos, de forma a atender as necessidades dos clientes e 

se manter competitivo no mercado. Este trabalho aborda estudos bibliográficos de 

Lean Manufacturing e a realização de um estudo de caso no setor de litografia, em 

uma linha de envernizamento, processo de aplicação de verniz em folhas de 

flandres. Com o objetivo de propor um plano de ação para a redução das perdas, foi 

realizado junto a empresa um estudo baseado na produtividade, usando a 

ferramenta OEE, a qual possibilitou identificar as perdas mais significativas no 

processo. Por meio do resultado da análise foi possível validar o rendimento da 

máquina, o qual foi comprovado que não era tão bom quanto indicado pela empresa. 

Portanto, as perdas identificadas foram priorizadas e proposto um plano de ação a 

fim de melhorar a produtividade da linha. A linha em questão é parte da “Empresa”, 

que atua no beneficiamento de aço, litografia, envernizamento e transporte 

rodoviário, situada no sul do estudo do Rio de Janeiro. 
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LAMINAÇÃO À QUENTE DE AÇOS LONGOS – PROPOSTAS DE MELHORIAS 
NO PROCESSO ATRAVÉS DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

 
 

Alunos: RAMOS, Jéssica de Souza Ramos; HAUBRICK, Lucas Braga; BARROS, 

Marcos Paulo Reis Andrade de Souza; PINTO, Thales da Silva.  

Orientador: MELLO, Sérgio Ricardo de Bastos. 

Coorientadora: GABRIEL, Sinara Borborema. 

 
 

RESUMO 
 

 

A área de laminação é de suma importância para o setor siderúrgico. As peças 

laminadas são utilizadas na fabricação de diversos tipos de produtos, como: carros, 

aviões, navios, edifícios, etc. O processo de laminação à quente dá formas e 

dimensões requeridas ao material por deformação, bem como elimina defeitos de 

solidificação e aumenta a sua resistência mecânica. Portanto, estudos realizados 

nesta área da siderurgia são importantes no mundo atual, entre eles os estudos da 

qualidade, pois interferem na confiabilidade de um determinado produto em realizar 

sua função. Este trabalho tem por objetivo principal a proposição de um plano de 

ação capaz de viabilizar a melhoria do processo de laminação à quente de aços 

longos. Para tanto, foi desenvolvido um estudo de caso na Companhia Siderúrgica 

Nacional onde foi possível identificar as causas e os efeitos das falhas contínuas e 

potenciais em seu processo de laminação à quente de aços longos. Foram utilizadas 

as ferramentas básicas da qualidade e a metodologia Seis Sigma, com abordagem 

de indicadores de desempenho. Os dados históricos disponibilizados e os dados 

coletados durante a realização deste trabalho evidenciaram um alto índice de parada 

da cadeia produtiva. Devido à relevância do problema levantado, definiu-se por 

aplicar a metodologia Seis Sigma que permitiu definir o problema principal do 

processo após a estratificação dos dados coletados por causas cadastradas no 

sistema da empresa, por responsabilidade de sua geração e por unidade 

operacional. Em seguida foram aplicadas ferramentas da qualidade para a 

investigação das causas do problema levantado. Como resultado foram propostos 

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

RESUMO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Engenharia de Produção / 2015-2  

 

ISBN: 978-85-5964-000-7  www.unifoa.edu.br/editorafoa  232 
 

planos de ação para auxiliar o gerenciamento do processo de laminação à quente de 

aços longos. Estes planos de ação estão voltados para o desenvolvimento de uma 

cultura de aprendizagem e aplicação de ferramentas da qualidade orientadas para a 

prevenção de problemas, proposição de solução de problemas e monitoramento dos 

processos. 
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A GESTÃO DOS STAKEHOLDERS E PERSPECTIVAS DE VANTAGENS 
COMPETITIVAS 

 
 

Alunos: COSTA, Érika Nathany; SILVA, Márcia Maria. 

Orientador: OLIVEIRA, Sirlei Aparecida. 

 

 

RESUMO 
 
 
Atualmente as empresas enfrentam uma crise de escala internacional e sem 

precedentes, o que as leva a real necessidade de buscar a satisfação dos seus 

Stakeholders e a criação de valor a fim de consolidar seu lugar no mercado. Por 

meio de todo amplo levantamento da literatura disponível percebe-se que as 

empresas estão mais atentas aos seus Stakeholders demonstrando preocupação 

em interagir com seus parceiros no dia-a-dia, visando a obtenção de resultados cada 

vez mais satisfatórios para a organização e para todos os envolvidos no meio onde 

ela está inserida. Devido ao cenário econômico turbulento vivido por diversos 

setores empresariais, inclusive das automobilísticas, as preocupações das 

organizações ampliaram-se em muito, o que há poucas décadas era exclusivamente 

focado na concorrência e redução de custos de produção, atualmente, o foco dos 

empresários foi ampliado, pois no momento a maioria tenta não ser colocado para 

fora do mercado. Este trabalho considerou a recessão da economia brasileira, onde 

o nível geral de vendas caiu consideravelmente, causando impacto na receita das 

empresas, levando as mesmas a reduzirem o seu quadro funcional. Perante tantos 

desafios o presente trabalho mostra que as organizações devem trabalhar em 

buscar o apoio de seus Stakeholders internos, visto que estes podem em uma via de 

mão dupla, ajudar as suas organizações neste momento de crise, entretanto ao se 

sentir prejudicados por demissões e redução de salário, podem atrapalhar de forma 

sistêmica a vida da empresa. Este trabalho demonstra a importância de cada um 

Stakeholders dentro de uma organização, e como se deve melhorar a relação entre 

colaboradores internos e externos neste momento de crise econômica. 

Palavras-chave: Stakeholders, Criação de Valor, Crise Econômica. 
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NÃO CONFORMIDADE NOS PROCESSOS DE SOLDAGEM: 
DIAGNÓSTICO E FORMULAÇÃO DE UM PLANO DE CONTIGÊNCIA  

 
 

Alunos: CÂMARA; Gustavo de Alvarenga, ALVES; Vanessa de Oliveira, RIBEIRO; 

Weslley Mendes Lima.  

Orientador: OLIVEIRA; Sirlei Aparecida. 

 

 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho teve como meta realizar um estudo de caso no Estaleiro 

BrasFELS, localizado na cidade de Angra dos Reis, RJ. O objetivo desse estudo é 

identificar as principais causas que remetem a “não conformidade” em processos de 

soldagem, por meio de algumas ferramentas da qualidade, esclarecendo os 

problemas enfrentados pela empresa no processo. A crescente competitividade 

entre as organizações potencializadas, com o advento da globalização, remeteram-

se obrigatoriedade a tratar os processos produtivos com os princípios da qualidade. 

Ao analisar o processo de soldagem na empresa, constatou-se que onde mais 

apresenta defeitos são os processos realizados manualmente, apresentando as “não 

conformidades”, que devem ser identificadas na fase de inspeção para que se evite 

retrabalho e diminuição de produtividade da mesma. Diante desse cenário, por se 

tratar de uma empresa que oferece serviços a outras empresas de grande porte 

como a Petrobrás, torna-se necessário buscar soluções valendo-se da combinação 

das ferramentas da qualidade, como Cartas de Controle, Diagrama de Ishikawa, 

Gráfico de Pareto e o FMEA, na busca do aprimoramento contínuo ao executar suas 

atividades, o que se traduz em melhor produtividade, lucratividade, satisfação dos 

clientes e sobrevivência em um mercado tão competitivo atualmente. Acredita-se 

que ao aplicar tais ferramentas, possa aumentar a qualidade dos serviços de soldas, 

evitando perdas financeiras e retrabalho. 
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ANÁLISE DO ESTOQUE E PROPOSTA DE MELHORIA NO GERENCIAMENTO E 
ARMAZENAGEM DE CHAPAS DE AÇO 

 
 

Alunos: MARQUES, Christian Santos; MARTINS, Marcelo Seixas; MARQUES, 

Pedro Henrique Oliveira; NASCIMENTO, Renan de Carvalho Ribeiro;  

Orientador: SANTOS, Marcello Silva e. 

 
 

RESUMO 
 

 
A melhoria na armazenagem e gerenciamento de materiais de uma empresa é 

importante para o controle de investimentos e das perdas operacionais e financeiras, 

representando um item de grande importância na busca pelo sucesso e 

consolidação no mercado. Devido a sua natureza e peculiaridade, a armazenagem 

de chapas de aço realizada de maneira eficaz apresenta como vantagens uma 

melhor utilização do espaço físico, facilidade no manuseio, melhor identificação e 

consequentemente aumento da produtividade. O objetivo deste trabalho é, a partir 

de uma revisão bibliográfica sobre o tema,propor boas práticas para reorganizar e 

gerenciar a estocagem de chapas de aço em uma empresa do setor metal-mecânico 

na cidade de Volta Redonda. Para alcançar tal objetivo, os autores empregaram o 

conhecimento adquirido no curso de Engenharia de Produção, aplicando em 

especial as ferramentas da qualidade e gestão logística. Desta forma, foi possível a 

intervenção em uma situação de trabalho industrial, alterando a maneira nas quais 

são armazenadas e criando mecanismos para facilitar a identificação e manuseio 

das chapas. Através de registros atuais, desenhos e imagens desenvolvidas pelos 

autores, os resultados desejados poderão ser identificados no decorrer do texto, no 

qual são detalhados aspectos conceituais e, a partir dessa fundamentação teórica, 

contextualizada a teoria traduzida na forma de um estudo de caso. 
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REDUÇÃO DOS DESPERDÍCIOS DOS PRINCIPAIS MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL  

 
 

Alunos: SILVA, Geiciara Cardoso Faria; PEREIRA, Letícia dos Santos; TEIXEIRA, 

Luana Andrade; BENEDITO, Matheus Caetano.  

Orientador: PASTOR, Anderson Botelho. 

 

 

RESUMO 
 
 

Com o passar dos anos a área referente à construção civil obteve um crescimento 

significativo, considerado ser um dos ramos que mais abre emprego no país e um 

setor que contribui tanto para o papel econômico quanto para o papel social. De 

acordo com pesquisas desenvolvidas dentro desta área, foi constatada a ocorrência 

de ganhos e perdas em materiais de diferentes categorias, considerando que muitas 

empresas adotam a filosofia de que o ganho de um material suprime a perda de 

outro. A aplicação de analises e ferramentas de qualidade possibilita a avaliação dos 

desperdícios, referente a estas perdas, ocorridos no armazenamento destes 

materiais, a fim de encontrar alternativas de gestão e rentabilidade para a melhoria 

continua da empresa. 
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ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA-ECONÔMICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 
LUMINÁRIAS DE VAPOR METÁLICO POR LUMINÁRIAS DE INDUÇÃO E/OU 

LUMINÁRIAS DE LED 
 
 

Alunos: ALMEIDA, Rômulo Teixeira; RIBEIRO, Gabriel Cadinelli. 

Orientador: CÂNDIDO, Fernando Souza. 

 

 

RESUMO 
 
 

Este estudo tem como objetivo abordar os gastos de energia elétrica com iluminação 

em galpões industriais e realizar um estudo técnico-econômico para substituição de 

luminárias de Vapor Metálico que já estão em funcionamento no ambiente por 

luminárias de Indução e/ou LED. Primeiramente, são apresentados os fatores 

determinantes para cálculos de luminotécnica tais como potência, fluxo luminoso, 

eficiência luminosa, índice de reprodução de cor, vida útil, intervalo de manutenção e 

depreciação. Em seguida, discorre-se sobre todos os tipos de lâmpadas e 

acessórios existentes no meio industrial com suas respectivas funções e 

características, bem como seu princípio de funcionamento. Dando continuidade ao 

embasamento teórico, os princípios de Engenharia Econômica são apresentados, 

tais como payback, valor presente líquido (VPL), taxa interna de retorno (TIR), fluxo 

de caixa e sensibilidade. Fundamentado pelos fatores expostos o estudo de caso é 

realizado através de cálculos para encontrar a quantidade de lâmpadas necessárias 

para se atingir a luminosidade exigida para o local conforme normas brasileiras, 

valores de investimento, lucros obtidos na economia gerada pela substituição, custo 

de manutenção, tempo de retorno, sensibilidade e a viabilidade do projeto 

relacionando investimento com redução de consumo. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Indução, LED, Viabilidade, Payback, Sensibilidade. 
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ESTUDO SOBRE APLICAÇÃO DE DISJUNTORES COM ISOLAÇÃO A VÁCUO E 
A GÁS SF6 EM SUBESTAÇÕES 

 
Alunos: SILVA, Gabriel Tarcísio Gomes da; NOBRE, Guilherme Edra; OLIVEIRA, 

Guilherme Sant’ Anna. 

Orientador: JÁCOME, Paulo André Dias. 

 

 

RESUMO 
 
Atualmente com a crescente demanda por energia elétrica tanto em grandes centros 

urbanos quanto em indústrias, houve a necessidade de instalação de subestações 

elevadoras e abaixadoras. Essa necessidade crescente, fez com que houvesse a 

necessidade de transportar essa energia por longas distâncias e, 

consequentemente, a instalação de equipamentos destinados à proteção do sistema 

elétrico para que possa proteger equipamentos que estejam conectados a esse 

sistema e também, a pessoas que de alguma forma possam ser afetadas no caso de 

alguma falha. Devido a isso, a importância do estudo realizado neste trabalho é 

pesquisar e comparar a viabilidade técnica do emprego de disjuntores que possuem 

classe de tensão de 15 kV a 40 kV e que utilizam como meios de extinção do arco 

elétrico, o gás SF6 (Hexafluoreto de Enxofre) e o vácuo. O estudo realizado tem 

como motivação verificar além das principais características mecânicas e elétricas 

dos disjuntores, explicações sobre o arco elétrico e, apresenta diversos meios 

utilizados, atualmente, para a interrupção do sistema elétrico de potência. Os 

equipamentos utilizados para esse estudo estão de acordo com as normas 

brasileiras vigentes NBR-14039, IEC 62271-200 e NR-10. A conclusão deste 

trabalho pretende apresentar uma comparação técnica dos meios de extinção do 

arco elétrico a vácuo e a gás SF6, com o intuito de determinar o melhor modelo de 

disjuntor a ser empregado. Após a análise de 30 planilhas de reparos de disjuntores 

onde concluiu-se que ao serem manipulados de forma inadequada, os 

equipamentos sofreram pequenos danos após um baixo número de manobras, 

danos estes, que por sua natureza, provavelmente ocorreram durante as operações 

de inserção e extração dos equipamentos dos cubículos.  

Palavras-chave: Disjuntor; Sistema de potência; Arco elétrico. 
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO DOS CABOS PARA-RAIOS COM FIBRA 
ÓPTICA OPGW QUANDO SUJEITOS A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E 

CURTO-CIRCUITO. 
 
 

Alunos: NEVES, Bruna de Oliveira; PASSOS, Janayna Jasmin; GUIMARÃES, 

Raissa Stephane Curty. 

Orientador: AMORIM JUNIOR, Hélio de Paiva. 

 

 

RESUMO 
 
 

O presente trabalho contém informações a respeito dos cabos para-raios tipo OPGW 

(Optical Ground Wire). Este é uma inovação do cabo para-raios convencional, pois 

apresenta em seu interior fibra óptica, permitindo o transporte de dados. Estão 

contidos neste trabalho suas características, composição e seu comportamento 

diante de ensaios de tipo conforme procedimentos da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), realizados no laboratório de alta corrente do Centro de 

Pesquisa de Energia Elétrica (CEPEL). Esses ensaios têm por finalidade comprovar 

a satisfação dos requisitos mínimos para comercialização do mesmo, para isso 

deve-se verificar a atenuação, isolação, proteção das fibras, temperatura e corrente 

de curto circuito. Consta uma análise a respeito dos cabos para-raios do tipo Optical 

Ground Wire (OPGW) empregados em linhas aéreas de transmissão, estabelecendo 

a importância do cabo OPGW para o bom funcionamento do sistema elétrico de 

potência. Apresenta uma breve análise comparativa dos cabos para-raios 

convencionais com os cabos para-raios OPGW, tendo como principal componente a 

fibra óptica, cujos conceitos estão contidos no presente trabalho. A proteção do 

sistema elétrico de potência juntamente com a transmissão de dados em alta 

velocidade e grande confiabilidade são o diferencial inovador dos cabos para-raios 

com fibra óptica.  
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QUALIDADE DE ENERGIA: ANÁLISE DAS DISTORÇÕES HARMÔNICAS EM 
INVERSORES DE FREQUÊNCIA 

 
 

Alunos: FREITAS, Danilo Fernandes; OLIVEIRA, Lenilson Nogueira de; ERNESTO, 

Marcos Vinícius Arantes; VITOR, Samuel Messias. 

Orientador: SILVA, Cláudio Márcio de Freitas da. 

 

 

RESUMO 
 
 

Atualmente, percebe-se que cada vez mais há a utilização de dispositivos 

eletrônicos pela sociedade, principalmente, nas indústrias. Normalmente, as 

indústrias trabalham com cargas que possuem o principio de chaveamento, 

caracterizando-as como cargas não lineares, as quais trazem uma série de 

distúrbios nas instalações elétricas. A presença de distúrbios além de acarretarem 

perdas significativas ao sistema provoca a diminuição da vida útil e o funcionamento 

inadequado de alguns dispositivos. Esse trabalho tem como objetivo analisar a 

origem dos efeitos, e quais componentes são afetados pelas distorções harmônicas 

e também quantificar através de ensaios e simulações, os distúrbios numa rede 

elétrica a qual um inversor de frequência com uma ponte retificadora de seis pulsos 

alimenta um motor de indução trifásico. Assim, comparar os dados obtidos com as 

normas que regulamentam os índices de distorções harmônicas aferindo a 

Qualidade de Energia presente nas indústrias. 
 

 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Qualidade de Energia, Harmônicas, Inversores, Retificador de seis 
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VISÃO GERAL DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO E ESTIMATIVA DE 
DEMANDA PARA O PRÓXIMO DECÊNIO 

 
 

Alunos: MARTINS, Elton Eller; MESQUITA, Douglas de Oliveira; SOUZA, Jorge de 

Albuquerque; SOUZA, Carlos Ronan de Santana. 

Orientador: CÂNDIDO, Fernando Souza. 

 

 

RESUMO 
 
 

Desde a descoberta da eletricidade, vêm-se aprimorando a sua forma de geração e 

seu consumo, pois a cada dia que passa, surgem novas tecnologias, para o conforto 

do homem, que dependem deste tipo de energia, consequentemente, aumentando a 

demanda por energia elétrica. Na história recente da eletricidade no Brasil, houve 

uma grave crise no setor (2001), devido a escassas chuvas, falta de investimentos, 

visto que o consumo aumentava e a geração não acompanhava esse crescimento, 

também pelo fato do país ser altamente dependente das hidrelétricas, que 

atualmente, são responsáveis por 61,5% da geração de energia elétrica. A partir 

dessa grave crise no setor elétrico, foram criados e reestruturados alguns órgãos do 

setor, com o intuito de melhorar o planejamento, o controle e a operação do Sistema 

Elétrico Brasileiro. Porém, nos anos de 2014 e 2015, houve novamente, uma crise 

no setor elétrico brasileiro, intensificada devido à falta de chuvas e de causas 

conhecidas e reincidentes. Nesta crise não foi necessário ainda, fazer o 

racionamento de energia elétrica, como o que ocorreu na crise de 2001, porém é 

mais um indicativo que o planejamento do Sistema Elétrico Brasileiro é defasado e 

ainda altamente dependente das hidrelétricas. Para se atingir o objetivo de prever a 

demanda para o próximo decênio faz-se necessário entender as causas da crise de 

2001 e traçar uma linha do tempo do período pós-crise até a atual escassez de 

energia, entender os motivos da atual crise, e então estimar a demanda para os 

anos de 2016 à 2025. No presente estudo foi descrito alguns fatos até então ocultos 

que tornaram-se evidentes como: a escassez hídrica do ano de 2001, sua 

reincidência em 2014, e sua repetição cíclica; a simultânea queda na participação da 

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

RESUMO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Engenharia Elétrica / 2015-2  

 

ISBN: 978-85-5964-000-7  www.unifoa.edu.br/editorafoa  243 
 

indústria no PIB e no consumo de energia, que em 2004 era de 46,7% do consumo 

total e em 2014 era de 37,8%, dados que mostram um processo de 

desindustrialização; e que para se projetar demanda deve-se levar em conta um 

fator de demanda mínimo para a segurança do sistema elétrico. Com isso atingiu-se 

o objetivo: com uma demanda estimada para 2025 de 99 GW e uma carga instalada 

de 163 GW, para um fator de demanda mínimo de 60,7%. 
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RETROFIT DE UM MEDIDOR DE ESPESSURA DE CHAPAS DE AÇO NA CSN 
 
 

Alunos: MACHADO, Luciano; DINIZ, Renan. 

Orientador: JÁCOME, Paulo André Dias. 

 

 

RESUMO 
 
 

Com o advento de novos equipamentos eletrônicos para automação industrial é 

possível a substituição das técnicas convencionais analógicas para digitais, 

aumentando a velocidade de processamento e sofrendo menor impacto a 

interferências externas. O presente projeto consiste na substituição do circuito de 

geração de desvio de espessura da chapa de aço, por um controle digital, através de 

módulos de aquisição de dados e um software de controle. Foi desenvolvido um 

software em Visual Basic que através do sinal analógico na saída de um sensor 

calcula o valor de espessura da chapa de aço e o desvio de espessura entre o valor 

de setup de espessura e o calculado. Durante os testes de performance foi obtido 

resultados com erros de 0,1 % da espessura real, tornando viável tecnicamente a 

implantação deste sistema para leitura de chapas de aço com espessuras entre 0,01 

a 4 milímetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Automatização, Medidor de Espessura, PLC. 
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ESPECIFICAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ON GRID 
 
 
Aluno: ITABORAY, Lucas Mendes. 

Orientador: CARVALHO, Edson de Paula. 

 
 

RESUMO 
 

 

Os meios renováveis de geração de energia têm se popularizado em vista da 

conscientização sobre os impactos ambientais ocasionados pelos meios atuais de 

geração de energia. Dentre os meios renováveis se destaca a geração fotovoltaica, 

apresentada nesta pesquisa. Este trabalho terá como objetivo a especificação de um 

sistema on grid para o prédio 18 do campus Olezio Galotti localizado no Centro 

Universitário de Volta Redonda. Serão abordadas as características relacionadas à 

topologia do local, à capacidade de geração do sistema fotovoltaico e ao 

dimensionamento dos equipamentos que compõem este sistema. A primeira etapa 

do trabalho consiste na formulação de uma base para a especificação dos 

equipamentos que integram os sistemas fotovoltaicos, ou seja, materiais que 

compõem sistemas isolados onde se deve utilizar bancos de baterias para fornecer 

energia durante a noite, e materiais que compõem sistemas conectados à rede, 

onde a distribuidora fornecerá energia na falta de geração do sistema fotovoltaico. 

Já na segunda etapa, o sistema fotovoltaico será dimensionado tomando como base 

o nível de irradiação no endereço de instalação e também o consumo atual do local, 

obtido através da média anual da fatura de energia. Uma segunda opção é estimar o 

consumo levando em consideração a demanda elétrica de cada equipamento e o 

tempo de uso do mesmo. Finalmente na terceira etapa, será feita uma estimativa do 

retorno financeiro do projeto possibilitando concluir sobre a viabilidade da instalação 

do sistema de geração fotovoltaico on grid. 

 

 
 
Palavras-chave: Sistema Fotovoltaico; Energia renovável; conectado à rede; on grid. 
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ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA/ECONÔMICA DA ESTRUTURA DE 
NEGÓCIO (ESTUDO DE CASO) KARTÓDROMO PARA ALUGUEL 

 

 

Alunos: BARBOSA, Carlos Felipe e BICALHO, Ricardo Cordeiro. 

Orientador: PALMEIRA, Alexandre Alvarenga. 

 

 

RESUMO 
 

 

O presente trabalho apresenta um plano de negócio de um kartódromo na cidade de 

Volta Redonda que está desativado. O nosso objetivo é fazer um estudo de 

viabilidade técnico/econômico para investir no empreendimento baseado em três 

cenários diferentes (esperado, otimista e pessimista). Para realizar este estudo, 

fizemos uma pesquisa exploratória com levantamento de dados dentro do segmento 

com fabricantes de karts e empresários do meio. Ao fim foi verificada a viabilidade 

do investimento no negócio em todos os cenários através do calculo de VPL, TIR e 

Payback. 
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ANÁLISE DOS PARÂMETROS DE SOLDAGEM EM LIGAS DE ZIRCÔNIO 
 

 

Alunos: LAMIM, Claudia Maciel e FELIZARDO, Luciana Alves. 

Orientador: HABIBE, Alexandre Fernandes. 

 

 

RESUMO 
 

 

Este trabalho teve o objetivo de avaliar a influência de parâmetros para a obtenção 

de uma solda RPW (Resistence Pressure Welding), simulando o processo produtivo 

das varetas que compõem o elemento combustível nuclear, do tipo 16STD utilizado 

em Angra 1, fabricado nas Indústrias Nucleares do Brasil para reatores do tipo PWR 

(Pressurized Water Reactor) . Essas varetas servem como suporte às pastilhas de 

dióxido de urânio, implicando em contenção à liberação de produtos de fissão pelas 

mesmas e fazem parte do sistema que possui geometria crítica e leva à fissão 

nuclear, sendo assim um dos principais componentes no produto final. Utilizando 

uma liga de zircônio, o Zircaloy-4, que é uma das mais conhecidas comercialmente e 

presente no meio nuclear devido á sua seção de choques, propriedades mecânicas 

e resistência à corrosão, foi mostrado à influência de três variáveis, corrente de 

solda, força de compressão e projeção em níveis máximos e mínimos empregando 

os métodos de planejamento experimental, foram confeccionados amostras a partir 

desses princípios que passaram por ensaios de corrosão, arrebentamento e 

metalografia, provando que corrente é o parâmetro que mais influencia para 

qualificação de uma boa solda. 
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AVALIAÇÃO TÉCNICO-ECONÔMICA DO PROCESSO DE SINTERIZAÇÃO PARA 
RESÍDUOS SIDERÚRGICOS E FINOS DE MATÉRIAS-PRIMAS 

 

Alunos: FERREIRA, Filipe Lopes; CRUZ, Isabela De Barros; FONSECA, Josiele 

Soares da; SILVA, Marco Antônio Dos Santos. 

Orientador: HABIBE, Alexandre Fernandes. 

 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um estudo técnico-econômico do 

processo de sinterização de resíduos siderúrgicos e finos de matérias-primas. A 

revisão bibliográfica apresenta as principais etapas do processo siderúrgico 

mostrando como o aço é fabricado. O processo siderúrgico pode ocorrer em usina 

integrada ou em uma usina semi-integrada. A primeira realiza a redução do minério 

de ferro no alto-forno, que é abastecido pelo coque obtido do carvão mineral nas 

coquerias e pelo sínter obtido no processo de sinterização, e tem como produto o 

ferro-gusa. Na aciaria encontra-se um conversor LD que transforma o ferro gusa em 

aço líquido. Em seguida tem-se o processo de lingotamento contínuo que é onde o 

metal se solidifica gerando um produto semiacabado no formato de tarugo ou bloco. 

Por fim, ocorre o acabamento final do produto conhecido como laminação. Nas 

usinas semi-integradas, o aço é obtido pela fusão de sucata e gusa sólido e é 

refinado no forno elétrico à arco, depois segue o mesmo procedimento das usinas 

integradas. Destacando-se, o processo de sinterização que é a aglomeração de uma 

mistura de finos de minérios, moinha, pó de balão, calcário, finos de retorno e água. 

A proposta é usar o sínter produzido em uma usina de mini sinterização como parte 

da carga do alto-forno, reduzindo o consumo de algumas matérias-primas e 

aumentando a produção de ferro-gusa. Os objetivos foram reaproveitar os resíduos 

sólidos e reduzir o consumo de matérias-primas de maior custo aumentando a 

quantidade de sínter usado no alto-forno de 40% para 70%. Com este estudo 

podemos comprovar a eficiência dos investimentos em industrias de mini 

sinterização, e também mostramos que o uso do sínter feito a partir de resíduos 

sólidos aumenta a produção de ferro-gusa em 9%. 

Palavras-chaves: Mini sinterização, Sínter, Alto-forno. 
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DIMENSIONAMENTO DE SISTEMA DE TUBULAÇÃO DE OXIGÊNIO PARA 
ALTO-FORNO 

 

 

Alunos: ASSIS, Alexandre Solia; SOUSA, Sidnei Rafael De; DIAS, Vinícius Neves. 

Orientador: HABIBE, Alexandre Fernandes. 

 

 

RESUMO 
 

 

O principal objetivo deste trabalho foi analisar o desempenho do alto-forno, no que 

tange ao consumo de combustível e na influência da temperatura do ar soprado dos 

regeneradores para a produção de ferro-gusa que está diretamente articulada ao 

dimensionamento da rede de oxigênio na linha de ar de combustão dos 

regeneradores e ao aumento da temperatura média do ar soprado. Para tal, 

investigou-se sobre o funcionamento do alto-forno e dos regeneradores, assim como 

das tubulações e equipamentos específicos para linha de oxigênio. Foi feito o 

levantamento de dados da rede de oxigênio, a partir da linha principal para a linha 

individual de cada regenerador, cálculos de velocidade, a queda de pressão e a 

espessura da parede do tubo. Para o estudo de viabilidade econômica verificou-se a 

quantidade de coque consumidos no alto-forno e o relacionamento da temperatura 

com o consumo de coque para produzir as estimativas acerca dos valores atuais, 

com base nos dados dos valores da empresa e de mercado. Também foi efetivado 

um planejamento quanto à especificação de peças e orçamento para a 

implementação do presente projeto. Com base nos cálculos e valores aproximados, 

pretende-se apoiar a tomada de decisão da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), 

na melhoria do equipamento e redução de custos na produção de Alto-Forno # 03, 

situado na Usina Presidente Vargas (UPV). 
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DIMENSIONAMENTO DE UMA TENAZ ELETROMECÂNICA PARA MANUSEIO 
DE BOBINAS DE AÇO NA POSIÇÃO HORIZONTAL 

 

 

Alunos: MORAIS, Bruno Lopes Rodrigues De; SANTOS, Guilherme Oliveira Dos; 

ALMEIDA, Hernani Oliveira De; OLIVEIRA, Matheus Araújo Delgado De. 

Orientador: PALMEIRA, Alexandre Alvarenga. 

 

 

RESUMO 
 

 

O seguinte trabalho acadêmico apresenta o projeto de uma tenaz eletromecânica 

para elevação e manipulação de bobinas de aço no sentido horizontal, dispositivo 

essencial para as indústrias siderúrgicas, como forma de aplicar os conhecimentos 

obtidos através do curso de Engenharia Mecânica, através de vasta pesquisa 

bibliográfica a respeito dos modelos existentes, além dos componentes mecânicos e 

procedimentos relativos ao dispositivo em estudo, seguido de todo o cálculo analítico 

do sistema mecânico necessário para realizar o movimento de abertura e 

fechamento dos braços de apoio, componentes responsáveis pela sustentação da 

carga, também foi realizado validação da estrutura proposta através de método 

computacional de elementos finitos com o software Ansys, dispondo de 

apresentação em gráficos dos principais testes necessários, possibilitando 

entendimento tanto das informações de entrada utilizadas como os resultados 

encontrados e para encerramento do projeto foi confeccionada uma lista técnica de 

materiais para compra, fabricação e montagem do dispositivo, contemplando todos 

os componentes necessários para o perfeito funcionamento do mesmo, com essa 

lista foi gerado o orçamento para realizar a sua instalação, através de cotações com 

fornecedores dos componentes comerciais e estimativa de custo dos componentes 

fabricados, indicando o valor total do projeto e analisando a viabilidade de sua real 

execução. 
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ESTUDO DE APLICABILIDADE ENTRE AS MANUTENÇÕES PREDITIVA E 
CORRETIVA EM UM EXAUSTOR DE LINGOTAMENTO CONTÍNUO 

 

 

Alunos: FARIA, Caio Pereira De; BARROS, Gustavo Figueira De; ALVES, Gustavo 

Henrique Rigotti. 

Orientador: FUKUGAUCHI, Cristina Sayur. 

 

 

RESUMO 
 

 

Este trabalho teve um enfoque na manutenção e como a comparação entre as 

técnicas podem ser vantajosa para uma empresa. Decidiu-se elaborar um estudo 

sobre este tema, pois além de ser uma área de extrema importância, é uma área 

muito interessante e de vasto campo na engenharia mecânica, onde é possível 

solucionar uma grande variedade de problemas em equipamentos em geral 

aplicando estas técnicas citadas neste estudo. Para elaboração e realização deste 

estudo, foi necessário buscar todas as informações possíveis, em bibliografias, com 

professores que têm grande experiência na área, com colegas de trabalho, etc. É 

apresentada neste trabalho uma pesquisa entre as técnicas de manutenção e qual 

se aplica melhor ao problema em questão. Para isso, foi estudado espectros de 

frequências para poder começar as atividades de reparo. Após todo o estudo de 

aplicação e de viabilidade econômica, todo o levantamento de dado, todas as 

análises realizadas tanto de espectros quanto inspeções visuais, foi visto que a 

melhor técnica que se enquadraria nesta ocasião seria a manutenção preditiva, pois 

através dela foi possível chegar à uma causa raiz e em como solucionar o problema 

de vibração no exaustor e sem contar que além de sua atuação ser muito mais 

rápida, seu custo também é muito menor, deixando o equipamento em níveis de 

vibrações próximos aos estabelecidos pelo projeto fazendo com que este possa 

continuar exercendo sua função para a qual foi designado. 

 

 

Palavras-chave: Manutenção, espectros e viabilidade econômica. 

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

RESUMO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Engenharia Mecânica / 2015-2  

 

ISBN: 978-85-5964-000-7  www.unifoa.edu.br/editorafoa  253 
 

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA VISANDO AUMENTO DA 
EFICIÊNCIA DOS CONDENSADORES DA USINA NUCLEAR DE ANGRA 1 

 

 

Alunos: SILVA, Bruno Valim Marques Da; MORAES, Samuel Kascher; LARA, Sérgio 

Ricardo Moreira; AMARAL, Vinícius Teixeira Do. 

Orientador: PALMEIRA, Alexandre Alvarenga. 

 

 

RESUMO 
 

 

Abordamos primeiramente uma modelagem teórica sobre o ciclo termodinâmico 

aplicado em uma usina nuclear, os parâmetros e aspectos dos principais 

equipamentos pertencentes ao ciclo: bomba, caldeira, turbina e condensador. Além 

disso, entramos no mérito de transmissão de calor para obter a modelagem da troca 

de calor que ocorre dentro de um condensador, considerando principalmente, a 

variação do fator de incrustamento. As características físicas e químicas do material 

foram estudadas levando em conta o fenômeno de Droplet. Dessa maneira, neste 

trabalho, além do conhecimento sobre funcionamento, classificação e principais 

equipamentos de uma Usina Nuclear, enfatizamos, finalmente, na relação do 

condensador com o incrustamento e o fenômeno de Droplet, parâmetros que afetam 

sua segurança e desempenho. Os resultados desse estudo mostraram uma queda 

de 0,336% na efetividade térmica do condensador devido ao fenômeno de 

incrutamento, assim como uma crescente perda de tubos nos condensadores de 

Angra 1 em decorrência do fenômeno Droplet assim afetando diretamente no 

desempenho do ciclo térmico. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: nuclear; incrustação; droplet. 

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

RESUMO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Engenharia Mecânica / 2015-2  

 

ISBN: 978-85-5964-000-7  www.unifoa.edu.br/editorafoa  254 
 

ESTUDO TERMODINÂMICO PARA SUBSTITUIÇÃO DO GÁS DE COQUERIA 
PELO GÁS NATURAL NOS REGENERADORES DE UM ALTO FORNO 

 

 

Alunos: SILVA, Daniela Vasconcellos da; COSTA, Marco Antonio da. 

Orientador: FUKUGAUCHI, Cristina Sayur. 

 

 

RESUMO 
 

 

Normalmente, no processo do alto forno para a produção do ferro gusa através da 

redução de minérios, um dos combustíveis utilizados é o gás de coqueria, 

correspondente a um subproduto da siderurgia integrada rico em hidrogênio e 

hidrocarbonetos como o metano, em conjunto com outros gases, como o próprio gás 

de alto forno, formando assim o gás misto. Contando com a baixa qualidade do gás 

de coqueria e uma possível falha na produção de coque, processo pelo qual o gás 

de coqueria é obtido, causando a falta ou a insuficiência desse gás impactando, 

dessa forma, as atividades da planta siderúrgica, o presente trabalho se propôs a 

desenvolver um estudo, levando em consideração a comparação termodinâmica e 

estequiométrica para avaliar a possibilidade da substituição do gás de coqueria pelo 

gás natural nos regeneradores, equipamento que produz o ar quente injetado no alto 

forno. O gás natural é um combustível fóssil, de fácil dissipação na atmosfera, 

composto, também, por hidrocarbonetos que possuem uma propriedade importante 

para o presente estudo, a de se oxidarem com facilidade e liberarem calor. A 

avaliação envolve a comparação entre temperatura adiabática de chama, poder 

calorífico inferior, vazão de gás, relação ar/gás, relação fumos/gás entre o gás de 

coqueria e o gás natural e ainda uma avaliação econômica. Através deste trabalho 

foi possível demonstrar, através dos comparativos termodinâmicos realizados, que 

os dois gases são intercambiáveis, além de demonstrar que o custo na aquisição do 

gás natural necessário para garantir a mesma temperatura adiabática de chama é 

inferior ao custo gerado devido ao aumento do consumo de coque. 
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PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA INSPEÇÃO DE ELEMENTO COMBUSTÍVEL 
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PAULA, Joice Mendes de; SILVA, Ulisses Giulliard da. 

Orientador: FUKUGAUCHI, Cristina Sayur. 

 

 

RESUMO 
 

 

Através de estudo sobre o desenvolvimento de um equipamento elevatório com a 

finalidade de manusear o elemento combustível, produzido por urânio enriquecido, 

respeitando as normas regulamentadora vigente e garantindo ao trabalhador e ao 

equipamento, preservação da condição inicial de ambos. Visando a melhoria do 

processo no que se referem ao tempo de trabalho, a preservação do elemento 

combustível, boa economia e condição de efetuar uma inspeção mais satisfatória, 

garantindo assim uma qualidade melhor (evitando o impacto de ferramentas e danos 

que venham a interromper etapas importantes) no processo e na operação da usina. 

O projeto tem em si características importantes no que se diz respeito aos estudos 

desenvolvidos em deslocamentos e acessos a alturas, assim como a oportunidade 

de se ter base teórica sobre os equipamentos envolvidos, viabilidades de mercados, 

elementos que envolvem o desenvolvimento de uma plataforma elevatória no 

deslocamento de pessoas em operações de inspeção e recebimento de elemento 

combustível, direcionando um melhor entendimento em relação ao projeto proposto. 

Nossa missão é satisfazer a crescente necessidade que envolve nosso projeto, 

oferecendo através do desenvolvimento tecnológico o equipamento ideal ao 

processo. 
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PROJETO DE UM SISTEMA DE EXAUSTÃO DA SEÇÃO DE ESTANHAMENTO 
ELETROLÍTICO DAS LEE #5 E LEE #6. 

 

 

Alunos: MACHADO, Alan de Paula; RIBEIRO, Frederico de Paula; CRUZ, Daniel 

Asafe da Silva; OLIVEIRA, William Moisés de. 

Orientador: PALMEIRA, Alexandre Alvarenga. 

 

 

RESUMO 
 

 

Neste trabalho foi avaliada a possibilidade da instalação de um sistema local 

exaustor em uma linha de estanhamento eletrolítico na indústria siderúrgica. Para 

este fim foram utilizados dados de projetos anteriores, como modelos de captores, 

forma de determinação da vazão requerida e os componentes necessários, além de 

todo o calculo para levantamento das tensões existentes na estrutura. Os resultados 

obtidos mostraram que é tecnicamente possível a implantação de um sistema de 

exaustão local no estudo efetuado, o que vem ao encontro das atuais demandas da 

sociedade por uma melhor qualidade do ambiente de trabalho, na conservação dos 

equipamentos disponíveis e colaborando, ainda, para uma consequente atenuação 

no impacto ambiental. Os resultados foram bastante interessantes também sob o 

aspecto econômico, pois estudos desta natureza afetam positivamente o custo final 

do produto, refletindo na capacidade competitiva da empresa.  
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A LINGUAGEM ABORDADA PELO JORNAL CIDADE ALERTA: A NOTÍCIA 
VIRANDO ESPETÁCULO 

 

 

Alunas: CRESPO, Raiane Castilho. 

Orientador: JONAS, Reginaldo Beltrão Heller.  

 
 

RESUMO 
 

 

Este estudo buscou abordar as novas maneiras de passar a notícia no 

telejornalismo, usando como objeto de análise o telejornal Cidade Alerta da Rede 

Record, analisamos atitudes e maneiras diferenciadas do programa, para chamar 

atenção dos seus telespectadores. Para isso, realizamos um estudo de caso do 

programa Cidade Alerta. O trabalho foi realizado por meio de pesquisas feitas por 

jornalistas e por sites de informação que mostram como hoje a notícia está perdendo 

seu caráter noticioso. Serão utilizadas fontes primárias e secundárias. Nas primárias 

utilizamos blogs e sites que vão nos ajudar a entender melhor essa nova maneira de 

informar e entreter. Foi observado pontos positivos e negativos para essa nova 

forma de informação. Como fonte secundária, usamos a exploração bibliográfica que 

será exercida para ter um levantamento e seleção de dados sobre a pesquisa que 

foi feita a respeito do tema, para que ocorresse uma direção sobre questões 

relacionadas ao objeto. Portanto, utilizamos como referência livros, artigos, blogs, 

sites e redes sociais para a fundamentação teórica deste estudo. O tema referido 

representa fator preponderante nos dias atuais, pois, buscou-se compreender como 

o espetáculo interfere na notícia, principalmente no telejornalismo brasileiro. Porém, 

conforme a temática proposta foi observado que o Cidade Alerta usa mais das 

artimanhas espetaculares do que da apresentação de conteúdos. 
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CONCORRÊNCIA E BUSCA PELO FURO JORNALÍSTICO: A INTERFERÊNCIA 
MIDIÁTICA NOS CASOS ESCOLA BASE E ELOÁ PIMENTEL 

 

 
Aluna: NOGUEIRA, Dayane Maria de Oliveira. 

Orientador: VIÉGAS, Rodrigo Nuñez.  

 
 

RESUMO 
 

 

A presente pesquisa intentou analisar a cobertura jornalística de dois casos que 

tiveram repercussão nacional, assim como procurou refletir sobre os limites éticos da 

busca pelo ineditismo durante o processo do jornalista de obtenção de informações 

para a construção do conteúdo midiático. Para a consecução de tais objetivos, 

tivemos como objeto de análise as coberturas jornalísticas realizadas nos casos 

Escola Base e Eloá Pimentel. A razão pela escolha de tais casos se deu em função 

de possuírem semelhanças no que tange às coberturas jornalísticas empreendidas 

pelos agentes midiáticos. No estudo, partimos da hipótese de que o jornalista, ao 

perseguir o “furo de reportagem”, pode interferir na dinâmica dos fatos sociais e, por 

vezes, contribuir para que determinados eventos tenham desfechos trágicos. A 

pesquisa contou com dois planos de investigação: no primeiro, foram analisadas as 

teorias de autores que refletem sobre os efeitos e impactos da produção dos meios 

de comunicação na sociedade e sobre os limites éticos da prática jornalística; no 

segundo, identificamos e examinamos a cobertura jornalística dos casos Escola 

Base e Eloá Pimentel. Ao final, constatamos que as abordagens jornalísticas dos 

referidos casos interferiram negativamente na dinâmica dos eventos ocorridos e 

contribuíram para desfechos trágicos, assim como houve uma apuração 

inapropriada dos fatos e informações divulgadas. 
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A IMPLANTAÇÃO DE UM POGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
E AS REPERCUSSÕES NA MOTIVAÇÃO E SATISFAÇÃO DO COLABORADOR 

 

 

Alunas: LOPES, Jeanny Rodrigues.  

Orientador: SILVA, Heitor da Luz.  

 
 

RESUMO 
 

 

Nem sempre existiu uma cultura jovem com características diferentes dos outros 

grupos sociais, mas a partir do surgimento da mesma através de símbolos e 

personalidades midiáticas a gama de produtos e produções voltadas para a mesma 

foram crescendo significativamente. A revista Capricho é a maior publicação 

destinada ao grupo teen no Brasil e é através dela que esse trabalho retratará a 

evolução e as modificações sofridas durante os 30 anos em que a mesma se 

mantém no mercado. Para isso a marca Capricho faz uso de modificações 

constantes que ocorrem de acordo com o momento vivido pelo seu público alvo. Um 

forte exemplo é a mudança mais atual em que em tempos de web 2.0 a edição 

impressa foi extinta dando lugar apenas a versões digitais, assim como o uso de 

colaboradores advindos da internet. O trabalho teve como objetivo geral contribuir 

para a compreensão da mudança do conteúdo jovem na mídia impressa 

“tradicional”, entendendo de que forma essas mudanças podem estar relacionadas 

ao surgimento da web 2.0. Através deste foi perceptível que o conteúdo destinado 

ao público adolescente sofreu alterações, principalmente na atualidade por conta da 

disseminação da internet que é atualmente a mídia com que eles mais se 

identificam. O jornalismo colaborativo, a divulgação de conteúdo nas redes sociais e 

sites, as webcelebridades modificaram a forma de se produzir material destinado a 

esse público, pois agora os mesmos se mostram mais do que consumidores eles 

participam ativamente desse processo.  
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O FENÔMENO MIDIÁTICO DAS IGREJAS EVANGÉLICAS 

NA TELEVISÃO ABERTA BRASILEIRA 

 

 
Aluno: SILVA, Anderson Ribeiro da;  

Orientador: LIMA, Marcelo Alves. 

Coorientador: SILVA, Elisa Mabel Vieira da. 

 
 

RESUMO 
 

 

Este trabalho relatou a presença midiática da religião na televisão aberta brasileira, 

com enfoque nos evangélicos e pentecostais, não deixando de ser mencionado, o 

Catolicismo. Fez-se uso de revisão bibliográfica como metodologia. Foram 

apresentados, na produção, discussões sobre leis de comunicação e de radiodifusão 

a fim de compreendermos como o Governo Federal trata da regulação da mídia. 

Além disso, analisaremos como esse fenômeno midiático da religião vem se 

desenvolvendo na nossa sociedade através de um contexto político sobre o assunto. 

Contudo, entendemos que esta monografia contribuiu para uma discussão de ordem 

comunicacional, ou seja, decifrando o que estes “atores sociais da fé” realmente 

querem com suas incessantes aparições. 
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JORNALISMO ON-LINE: ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO A 
VOZ DA CIDADE 

 

 

Aluna: NEVES, Melissa Carísio Pereira Neves.  

Orientador: ARIEIRA, Angélica Aparecida Silva. 

Coorientador: SILVA, Elisa Mabel Vieira da. 

 
 

RESUMO 
 

 

Esta pesquisa teve como objetivo fazer um estudo das características do jornalismo 

on-line do jornal A Voz da Cidade, escolhido por ser o primeiro veículo de 

comunicação do Sul Fluminense a criar um site jornalístico. Após um breve 

aprofundamento teórico e revisão da literatura acadêmica acerca do tema, foi 

desenvolvida uma análise de diversos critérios das seis características propostas por 

Bardoel e Deuze (2001) e Palacios (2003), sobre o jornalismo realizado para a 

internet, sendo elas: interatividade, personalização, hipertextualidade, 

multimidialidade, memória e instantaneidade. Os referidos autores foram escolhidos 

como embasamento teórico por terem feito a categorização de cada uma das 

características. Para o desenvolvimento da análise do site do referido veículo foram 

estabelecidos critérios para cada uma das características, que foram dispostas em 

quadros para melhor visualização posterior. Os dados foram recolhidos através da 

captura de tela, durante o período de Setembro de 2015. Após a disposição dos 

resultados, foi possível enquadrar o site do A Voz da Cidade em uma das quatro 

fases do jornalismo on-line propostas por González (2000): fac-simile, modelo 

adaptado, digital ou multimídia. A autora foi escolhida por ter feito uma 

categorização precisa de tais fases. 
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A NOTÍCIA COMO ARMA DE GUERRA:  
SOBRE A ISENÇÃO E A OBJETIVIDADE NO NOTICIÁRIO JORNALÍSTICO 

 

 

Alunas: BORDON, Gabrielle Martins. 

Orientador: JONAS, Reginaldo Beltrão Heller. 

 
 

RESUMO 
 

 

A grande polêmica dos últimos tempos sobre a objetividade da imprensa envolve a 

possibilidade de a notícia ser, de fato, isenta de juízos de valor. O estudo de caso 

sobre a guerra entre palestinos e israelenses corroborado com as opiniões de 

estudiosos e jornalistas sobre o tema, do porte de Michael Lowy (1991), Roland 

Barthes (1961) e Henrique Cymerman (2013), mostrou que o noticiário é resultado 

de um trabalho subjetivo, em que as notícias são recorrentemente tratadas como 

arma de guerra. Esta monografia tem como objetivo principal identificar os materiais 

reportados pela mídia que recebem ou receberam acusações múltiplas de 

manipulação e, portanto, perceber como o conflito no Oriente Médio ecoa na 

imprensa mundial. A pesquisa sobre a intencionalidade embutida na produção de 

notícias pretendeu contribuir para uma melhor reflexão sobre a atividade jornalística 

frente à missão de informar e sensibilizar todas as partes quanto aos riscos 

implícitos no discurso da imprensa. A percepção do desdobramento do conflito 

confirmou uma das hipóteses desta monografia sobre o papel ativo da mídia na 

defesa dos interesses envolvidos, mais voltados à construção de cenários 

adequados às respectivas estratégias políticas e militares do que reportar 

objetivamente os acontecimentos que testemunha. 
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IMPRENSA REGIONAL E SENSACIONALISMO: AS ESTRATÉGIAS 
NARRATIVAS E MERCADOLÓGICAS DO JORNAL ANGRENSE “A CIDADE” 

 

 
Alunas: BENTES, Franciele Bueno Nascimento. 

Orientador: SOUZA, Rogério Martins. 

 

 
RESUMO 

 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar o jornalismo regional evidenciando 

as estratégias narrativas e mercadológicas do objeto analisado, o jornal “A CIDADE”, 

de Angra dos Reis. Para a consecução de tal objetivo analisou-se dois meses de 

edições impressas do periódico, que apresenta periodicidade semanal, além de uma 

entrevista com a presidente do jornal. Constatou-se que o “A CIDADE” utiliza-se do 

recurso sensacionalista como estratégia de venda em banca, além do emprego de 

notícias de cunho político e de serviços. A relevância desta pesquisa dentro do 

jornalismo regional está em mostrar como um impresso semanário do interior 

consegue sobreviver em meio à concorrência e à entrada em cena das diversidades 

tecnológicas próprias das mídias digitais.  
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CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE E JORNALISMO DE MODA: UMA ANÁLISE 
DA COLUNA GLAMOUR EM FOCO, DA REVISTA VOGUE BRASIL 

 

 

Aluna: ASSIS, Isabel Cristina da Silva.  

Orientador: BALTAZAR, Douglas Gonçalves. 

 

 
RESUMO 

 

 

Este trabalho analisou a manifestação de oito critérios de noticiabilidade - impacto, 

proeminência, conflito, cultura, polêmica, entretenimento, raridade e proximidade - 

na coluna Glamour em Foco, da revista Vogue Brasil. Apresentou, por meio de uma 

linha do tempo, aspectos históricos da moda e do jornalismo de moda mundial, 

desde seu surgimento até os dias atuais. A seguir tratou da teoria de newsmaking, 

que explica os critérios de noticiabilidade e os valores notícia para a análise de fatos 

possivelmente noticiáveis, tendo com base principal os estudos de Mauro Wolf e 

Gisele Silva. Por fim, por meio de uma entrevista realizada com a editora chefe da 

revista Vogue Brasil, Daniela Falcão, e da análise de seis edições da revista 

impressa, no período de maio à outubro de 2015, foi possível constatar a utilização 

de sete dos oito critérios propostos na coluna apresentada. 
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MÍDIA NINJA: SINGULARIDADES NO ROL DAS MÍDIAS NÃO CONVENCIONAIS 
 

 

Aluno: SILVA, Renan Henrique Rodrigues Ferreira da. 

Orientador: HELLER, Reginaldo Jonas.  

 
 

RESUMO 
 

 

Sendo uma rede de comunicadores que produz e distribui informação em 

movimento, os integrantes da Mídia Ninja (Narrativas Independentes Jornalismo e 

Ação) agem no meio comunicacional. Compartilhando conteúdos dentro de questões 

sociais conectada a movimentos culturais, político, econômico e ambiental, eles 

estão dispostos a realizarem reportagens, documentários e investigação no Brasil e 

no mundo. O trabalho visa analisar junto com as características da Mídia Ninja e as 

definições de mídia comunitária/ alternativa, quais são as diferenças e semelhanças 

entre ambos. Para isso, foi definido, através de referenciais, qual é o conceito de 

jornalismo comunitário/alternativo e saber se essa crescente mídia pode se 

enquadrar dentro da ótica comunitária. Desta forma, será identificado, através de 

acompanhamento, como são feitas as escolhas de pautas, desde sua concepção até 

a finalização da reportagem. Além de uma análise dos dados, através de algumas 

observações empíricas no período de dois anos no Rio de Janeiro. Justificando o 

trabalho está a importância do conceito de jornalismo comunitário ou alternativo 

dentro das características da Mídia Ninja, gerando um debate entre as mídias não 

convencionais. Entrevistas com teóricos e profissionais da área envolvidos nas 

informações transmitidas. A Mídia Ninja atua em rede e possui ideias comuns que se 

permeiam, além de ter vários agentes atuando e ser descentralizada. Por esse 

motivo podemos considerá-la uma mídia comunitária/ alternativa, embora, não seja 

feita por pessoas da comunidade. 
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A EVOLUÇÃO DA TÉCNICA DE ENTREVISTA JORNALÍSTICA:  
UM ESTUDO DE CASO DO JORNAL NACIONAL NAS ELEIÇÕES 

PRESIDENCIAIS DE 2002 E 2014 
 

 

Aluna: PINNA, Aline da Fonseca. 

Orientador: OLIVEIRA, Eduardo Jorge Nascimento de. 

 
 

RESUMO 
 

 

Este estudo tem como objetivo verificar as eventuais modificações nas práticas de 

jornalismo e no seu direcionamento das entrevistas. Além disso, buscou analisar a 

relação dos possíveis desenvolvimentos da técnica da conversa jornalística. Em 

vista disso, a pesquisa estabelece uma análise sobre as entrevistas do Jornal 

Nacional, da Rede Globo de Televisão, diante dos candidatos à Presidência da 

República do Brasil. Ela se estende entre dois períodos distintos - eleições de 2002 

e de 2014 – dando enfoque na entrevista jornalística. Para auxiliar o 

desenvolvimento deste trabalho, foi feito um levantamento bibliográfico sobre os 

principais conceitos, almejando relacionar ao objeto proposto. Para isso, foi 

estudada a história do telejornalismo, do Jornal Nacional, as técnicas de jornalismo, 

a entrevista jornalística e observadas as entrevistas com os candidatos. 
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IMPRENSA POPULAR E REGIONALISMO: ANÁLISE DO JORNAL “A CIDADE” 
PELA ESTÉTICA DA RECEPÇÃO 

 

 

Alunas: Santos, Ana Carolina de Oliveira. 

Orientador: Souza, Rogério Martins. 

 
 

RESUMO 
 

 

Este trabalho apresentou o resultado de uma pesquisa de recepção elaborada no 

município de Angra dos Reis e direcionada a um impresso regional, popular, com 

emprego de dados qualitativos e quantitativos. Para tanto foi realizada uma pesquisa 

de opinião voltada aos leitores do jornal popular “A Cidade”, o impresso mais 

vendido da cidade de Angra dos Reis. Através dos resultados obtidos em 

questionário com leitores do periódico, buscou-se analisar a real proximidade entre 

emissor e receptor, priorizando o enfoque nas conexões entre leitores e seus meios 

culturais, familiares e ideológicos. Além de enfatizar suas preferências na produção 

de sentido, por meio da Estética da Recepção. Os resultados mostram que a 

procura por notícias relacionadas à violência (principal direção da estética 

sensacionalista empregada pelo jornal) vão além das convenções que ainda 

apostam na dicotomia “emissor onipotente e manipulador” versus “receptor passivo 

e manipulado”. 
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A VISÃO DOS ESTRANGEIROS EM RELAÇÃO AO BRASIL: ESTUDO DE CASO DO BLOG “BRASIL 

VISTO DE FORA” 

 

 

Aluno: GUEDES, Marco Antônio Lotes. 

Orientador: SOUZA, Rogério Martins de. 

 
 

RESUMO 
 

 

O Brasil vem crescendo cada vez mais dentro do cenário mundial, seja por conta da 

economia, da cultura ou até mesmo por causa de grandes eventos que acontecem 

dentro do país, como a Copa do Mundo no ano passado e as Olimpíadas de 2016. 

Por isso, a mídia internacional tem divulgado notícias sobre o Brasil e algumas 

destas notícias trazem estereótipos sobre o país. Esta pesquisa busca analisar a 

visão do Brasil no exterior através da imprensa internacional, e verificar se essa 

visão tem mudado. Esta interpretação equivocada do país não é recente, já que ela 

vem desde a chegada de Pedro Alvares Cabral ao Brasil em 1500. A pesquisa 

também estudou o blog “Brasil visto de fora”, que foi criado no período da Copa do 

Mundo. Nele eram postadas as principais notícias – no entender dos responsáveis 

pelo blog – nas quais o Brasil era manchete na imprensa internacional. Esta 

pesquisa foi realizada tendo como fonte primária o blog em questão, “Brasil visto de 

fora”, e como fontes secundárias utilizou-se livros de correspondentes estrangeiros 

no país, entre eles “Deu no New York Times”, de Larry Rother, e “Palavra de 

Gringo”, escrito por dez correspondentes que relataram suas experiências quando 

estiveram no Brasil. Os resultados mostram que a interpretação estrangeira através 

dos clichês persiste, ainda que agora, com globalização, os jornalistas estrangeiros 

tenham em mãos muito mais informações sobre o país e sua cultura.  
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THE NEWSROOM: FATO E REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE NA FICÇÃO 
TELEVISIVA 

 

 

Aluna: BITTENCOURT, Anna Luiza da Costa. 

Orientador: SOUZA, Rogério Martins de.  

Coorientador: SILVA, Elisa Mabel Vieira da. 

 
 

RESUMO 
 

 

Para a maioria dos teóricos que realizam pesquisas voltadas à televisão, o sucesso 

das séries de TV contemporâneas, principalmente as norte-americanas, é resultado 

da busca pelo realismo existente. Mas trata-se de um realismo que não busca 

mostrar a realidade em sua totalidade, e sim apresentar situações nas quais os 

telespectadores possam se relacionar de certa forma. Esta pesquisa procurou 

analisar como foi construída e representada a relação entre ficção e realidade na 

série de TV The Newsroom, além de refletir sobre como foi feita a representação do 

jornalista e da profissão jornalismo. Para isso, fez-se um levantamento bibliográfico 

sobre a televisão, a ficção seriada e a representação do jornalismo na TV e no 

cinema. Em seguida, episódios das três temporadas da série foram analisados. O 

assunto em questão tornou-se relevante em vista que se trata de uma série que 

envolve o jornalismo e as diversas questões que envolvem a profissão, portanto, de 

interesse aos estudantes e profissionais da área. 
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DIVERGÊNCIA DO DISCURSO NA CONSTRUÇÃO DA NOTÍCIA:  
CASO BOLSONARO 

 

 

Alunas: CHAVES, Rebeca Baltazar.  

Orientador: OLIVEIRA, Eduardo Jorge Nascimento de.  

Coorientador: SILVA, Elisa Mabel Vieira da. 

 
 

RESUMO 
 

A imprensa, por vezes, não utiliza somente o interesse público como requisito para 

divulgar informações. Conveniências políticas-partidárias e econômicas, por 

exemplo, podem interferir na construção de uma notícia. Deste modo, a realidade 

pode ser distorcida ou evidenciada parcialmente. Para avaliar a prática jornalística 

no que tange a veracidade e clareza na divulgação de informações, foram 

escolhidos os sites de dois veículos de linhas político-editoriais distintas: Veja e 

Carta Capital. Os fatos são os mesmos, referentes ao deputado federal Jair Messias 

Bolsonaro, que constantemente está em evidência por suas declarações tidas como 

conservadoras na atual conjuntura nacional. Matérias foram selecionadas de ambas 

revistas para a análise técnica e conceitual da construção dos fatos em questão, de 

acordo com cada veículo.  
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A PRESERVAÇÃO DA ARARA-AZUL E O PAPEL DA IMPRENSA NAS AÇÕES 
DA TOYOTA E DO PROJETO ARARA AZUL 

 

 

Aluna: BARBOSA, Paula Ribeiro. 

Orientador: VENTURELLI, Edilberto. 

 
 

RESUMO 
 

 

Diante no cenário de degradação planetária, algumas empresas incorporam em 

suas rotinas estratégias de preservação a natureza, tornando crescente a prática do 

marketing ambiental. A imprensa é outro setor que abre espaço para a temática do 

meio ambiente. Um exemplo disso aloja-se nos trabalhos do Instituto Arara Azul, 

originário do Projeto Arara Azul, que tem como sua principal patrocinadora a 

Fundação Toyota do Brasil, conhecida como braço social da montadora Toyota do 

Brasil. As entidades mencionadas tiveram seus esforços reconhecidos em dezembro 

de 2014, quando a arara-azul-grande teve a sua população retirada do risco de 

extinção no Brasil. Os objetivos desse estudo foram compreender se uma marca que 

realiza trabalhos de preservação ambiental é capaz de crescer no mercado e qual 

função que a imprensa desempenhou durante 25 anos de trabalho das entidades. 

Com base nisso, realizamos uma pesquisa bibliográfica, online e audiovisual. Alguns 

proprietários de veículos da marca Toyota da região Sul Fluminense do Rio de 

Janeiro, responderam um questionário fechado, no intuito de descobrir qual a 

opinião deles sobre empresas que realizam trabalhos socioambientais. 

Compreendemos que uma marca que coloca em pauta a preocupação com o meio 

ambiente cresce perante o consumidor, sendo capaz de reverter algumas mazelas 

ambientais. Também entendemos que embora a imprensa tenha aparecido como 

mediadora na divulgação dos trabalhos das entidades, ainda apresenta cobertura 

precária no Brasil, quando colocamos em foco assuntos ambientais.  

 

Palavras-chave: arara-azul, imprensa, Projeto Arara Azul, Fundação Toyota do 
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AS TRANSFORMAÇÕES NO JORNALISMO ESPORTIVO DO SÉCULO XXI. ESTUDO DE CASO DA 

ASSESSORIA DE IMPRENSA 

 

 

Aluno: SILVA, Andre Luis Moreira da. 

Orientador: GONÇALVES, Douglas Baltazar. 

 
 

RESUMO 
 
 
Este trabalho de conclusão de curso tem como tema o jornalismo esportivo e como 

objeto de pesquisa a assessoria de imprensa. O objetivo desta monografia e buscar 

entender como atua a assessoria de imprensa no jornalismo esportivo e se ela, 

como uma das transformações desta editoria no século XXI, foi fundamental para 

uma queda na qualidade do produto notícia. Além de um levantamento bibliográfico 

sobre a imprensa de modo geral, especializada e a assessoria de imprensa 

esportiva e em outros âmbitos, foram feitas entrevistas com profissionais de 

imprensa e da assessoria esportiva, análises de reportagens e textos publicados 

pela mídia especializada e a assessoria, e questionários com a população e 

estudantes de jornalismo para se identificar como atua a assessoria de imprensa no 

esporte e como ela interfere ou auxilia o jornalismo.  
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UMA PROPOSTA DE EDUCOMUNICAÇÃO: O TELEJORNALISMO COMO 
FERRAMENTA PARA O ENSINO AMBIENTAL  

 

 

Alunas: BORGES Jr., Pedro Carlos. 

Orientador: ARIEIRA, Angélica Aparecida Silva. 

Coorientador: SILVA, Elisa Mabel Vieira da. 

 
 

RESUMO 
 

 

Com a evolução tecnológica as escolas estão tendo que rever suas práticas para 

atender às novas exigências mercadológicas e, obviamente, conceituais. Diante 

desta perspectiva foi que se pensou este trabalho. Seu objetivo era propor uma 

ferramenta-prática de Educomunicação, com o intuito de entender como o jornalismo 

pode ser utilizado para contribuir com a promoção da Educação Ambiental. A 

Educomunicação, como o nome sugere, une estratégias de comunicação pensadas 

para serem ferramentas de educação. Neste viés, optou-se por se utilizar do 

telejornalismo, com a intencionalidade de que o mesmo pudesse propagar ações 

ambientais. A temática ambiental foi escolhida uma vez que a intenção do 

pesquisador era intervir na realidade local e contribuir com o Espaço Sala Verde, 

presente no UniFOA. O caminho metodológico utilizado no presente trabalho foi 

dividido em duas etapas: teórica e prática. Na primeira, foi feito um levantamento 

bibliográfico sobre assuntos referentes aos temas. Já na segunda, foi construído um 

produto de telejornalismo, com cunho educativo, cujo nome é Papo Verde. Como 

resultado, viu-se que a Educomunicação pode ser uma ferramenta que traz para as 

salas de aulas uma metodologia de ensino mais atrativa, acompanhando a evolução 

tecnológica e, consequentemente, a mudança dos perfis de seus alunos. 
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A LINGUAGEM DO JORNALISMO ECONÔMICO: O USO DO ECONOMÊS NOS 
JORNAIS EXTRA E VALOR ECONÔMICO  

 

 

Aluna: LEAL, Thaísa Santos. 

Orientador: HELLER, Reginaldo Jonas.  

Coorientador: Silva, Elisa Mabel Vieira da. 

 

 

RESUMO 
 

No Brasil, o jornalismo econômico se consolidou após o golpe militar de 1964, mas 

desde o seu primórdio, a linguagem utilizada apresenta características específicas 

como o uso de jargão, siglas e termos em inglês. Tal linguagem ficou conhecida 

como economês. O trabalho abordou a questão da linguagem utilizada no jornalismo 

econômico brasileiro e apresentou um breve relato da história desta área jornalística, 

sua evolução e os problemas desta área específica. A fim de investigar a linguagem 

do jornalismo econômico impresso, delimitou-se a pesquisa aos jornais Extra e O 

Valor Econômico. A partir da constatação de que o jornalismo econômico é 

fundamental para a construção de uma sociedade mais criteriosa e consciente em 

suas de decisões econômicas, o objetivo deste trabalho foi analisar se o uso da 

linguagem especializada, juntamente com a forma que os jornalistas abordam os 

assuntos dessa área, influencia no acesso a informação. Tal análise se justificou 

pelo fato da economia afetar diretamente a vida de toda população brasileira. A 

monografia foi dividida em três partes: pesquisa bibliográfica sobre a linguagem do 

jornalismo econômico, apresentação da coleta de dados e análise dos dados. 

Concluiu-se que a linguagem do jornalismo econômico não é acessível a todos, os 

jornais analisados apresentaram características que dificultam a leitura das matérias. 

Considerando que os jornais falam com públicos diferentes, foi constatado que a 

linguagem e edição de cada jornal estão intencionalmente voltada ao seu público, 

sendo a linguagem do Valor Econômico mais sofisticada do que a do Extra. Mas, 

devido a peculiaridades de cada um, o jornalismo não é acessível a todos. 

Palavras-chave: economês; jornalismo econômico; linguagem jornalística; Extra; 

Valor Econômico. 
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DESVIRTUAMENTO DAS ASSESSORIAS DE IMPRENSA ESPORTIVA DE 
CLUBES DE FUTEBOL: ESTUDO DE CASO DOS SITES DE FLAMENGO E 

CORINTHIANS 
 

 

Aluno: BANDEIRA, Yuri Onofre. 

Orientador: HELLER, Reginaldo Jonas Beltrão. 

 
 

RESUMO 
 
 
As assessorias de imprensa de clubes de futebol podem estar se aproveitando do 

vasto tráfego de informação de seu site oficial para inserir material publicitário. 

Através de entrevistas com o departamento de comunicação dos casos estudados 

(Clube de Regatas Flamengo e Sport Clube Corinthians Paulista), tabulações e 

entrevistas com jornalistas esportivos, buscou-se compreender o papel deste 

segmento, principalmente no ciberespaço. Sabe-se que com o advento da 

tecnologia, uma nova maneira de se produzir conteúdo surge. Itens como o tipo de 

texto dos releases, quantidade de material publicitário por página e o tipo desse 

material foram analisados em 120 páginas (60 de cada clube). Após a produção do 

trabalho acadêmico, concluiu-se que o Flamengo está introduzindo material 

publicitário em grande parte de seus releases jornalístico. Já o Corinthians, apesar 

de realizar estratégia um pouco diferente, tem o mesmo objetivo. O clube utiliza seus 

releases para atrair o público para o site, e, chegando lá, o torcedor é afetado pela 

publicidade. 
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RADIODOCUMENTÁRIO: A IMPORTÂNCIA HISTÓRICA DOS 93 ANOS DA 
CHEGADA DO RÁDIO NO BRASIL 

 
 

Alunas: SANTOS, Paula Jackson dos. 

Orientador: GONÇALVES, Baltazar Douglas.  

Coorientador: SILVA, Elisa Mabel Vieira da. 

 
 

RESUMO 
 

 

O trabalho teve o objetivo de demonstrar o surgimento do rádio no país até os dias 

atuais, fazendo um recorte de fatos importantes para o veículo. Foi feito um estudo 

de caráter bibliográfico e exploratório, porque o trabalho perpassou pela história de 

acontecimentos importantes do meio de comunicação. No último capítulo, foi 

realizado um radiodocumentário, a partir de acervos de acontecimentos históricos. 

Este veículo de comunicação tem uma relação afetuosa com o ouvinte desde era de 

ouro, com o decorrer do tempo, essa relação se tornou mais intensa, mediante as 

mudanças que ocorreram no meio de comunicação, por conta da tecnologia. 

Aconteceram fatos importantes, históricos e culturais, o trabalho resgata alguns 

acontecimentos ocorridos no país que tiveram importância na sociedade e na 

mudança de hábitos dela com o decorrer do tempo.  
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EDUCOMUNICAÇÃO NA PERSPECTIVA JORNALÍSTICA:  
ESTUDO DE CASO DA REVISTA NOVA ESCOLA 

 
 

Aluna: PEREIRA, Isabella Cid Monteiro. 

Orientador: TOLEDO, Rhanica Evelise.  

Coorientador: Gonçalves, Douglas Baltazar. 

 
 

RESUMO 
 

 

O estudo apresenta como objeto a Educomunicação em um lado direcionado ao 

jornalismo, iniciou a busca por um estudo voltado para a Revista Nova Escola. Cou a 

esta pesquisa identificar como vem sendo utilizado o conceito e as estratégias de 

Educomunicação no contexto jornalístico, especificamente em sua produção de 

matérias. O caminho metedológico a partir das Dimensões propostas por Novikoff, 

encaminhou e apresentou a forma que o crescimento do termo, aconteceu tanto em 

análise, como para a união de conceitos, Educomunicação e jornalismo que ao fina 

caracterizassem um desafio instigante para pesquisas futuras. Por meio do 

Levantamento do Estado do Conhecimento com base nos anais do Intercom, que 

apresenta-se como o maior evento de comunicação do país, pôde-se apurar em 

números a relevância deste trabalho e sobretudo, a importância de um tema de 

cunho educacional para o jornalismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: educomunicação; Jornalismo de Revista; Revista Nova Escola. 
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O INFOTENIMENTO NA TELEVISÃO VOLTADO PARA O SEGMENTO JOVEM: 
UMA ANÁLISE DO PROGRAMA PLUGUE 

 

 
Aluna: SIQUEIRA, Emanuelle da Silva. 

Orientador: SILVA, Heitor da Luz.  

Coorientador: SILVA, Elisa Mabel Vieira da. 

 
 

RESUMO 
 

 

Os programas de infotenimento, que unem informação e entretenimento, estão cada 

vez mais presentes na grade televisiva, porém ainda há poucos estudos que se 

dedicam a compreender o termo no meio televisivo. O objetivo deste estudo foi 

identificar quais as estratégias utilizadas pelo programa Plugue, da TV Rio Sul, para 

capturar a audiência do público jovem. Além de verificar como o programa interage 

com este segmento diante do cenário das novas mídias e se esta estratégia está 

sendo bem aceita. A metodologia consiste na análise de conteúdo do programa 

disponível no site, e da sua página do Facebook, no período de janeiro a junho de 

2015. Verificamos que o programa busca atrair este segmento através da 

apresentação de temas como cultura, esporte e celebridades, utilizam recursos 

sonoros específicos, além de trilhas e vinhetas com estilo pop e visuais, como cores 

vibrantes, vinhetas personalizadas, animações, tabelas, quadros, fotos e vídeos de 

arquivo. Os cidadãos comuns, jovens e especialistas, são as fontes mais 

consultadas. A linguagem carregada de gírias do vocabulário jovem e o perfil do 

apresentador são pontos fortes para manter o diálogo com este segmento. Além 

disso, registramos que o programa interage com o público através do site e redes 

sociais. Eles utilizam essas plataformas para publicar seus conteúdos, e receber 

sugestões de pautas, retorno da audiência sobre suas produções, e também 

entender os gostos e preferências deste segmento. Com isso, o público deixa de ser 

apenas um telespectador e passa a ser um colaborador ativo (o quadro “Vc no 

Plugue” demonstra bem este papel).  

Palavras-chave: infotenimento; televisão; interação; público jovem; programa Plugue. 
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A PROPAGAÇÃO DA CULTURA NO JORNALISMO PÓS-INDUSTRIAL E AS 
NOVAS ESTRATÉGIAS COMUNICACIONAIS: ESTUDO DE CASO DO SITE 

CATRACA LIVRE 
 

 

Alunas: NASCIMENTO, Luiza Teixeira. 

Orientador: COUTINHO, Rhanica Evelise Toledo.  

Coorientador: GONÇALVES, Douglas Baltazar. 

 
 

RESUMO 
 

As Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs) permitiu surgimento 

de um jornalismo mais participativo em que os envolvidos com as redes têm se 

tornado indivíduos mais ativos em relação à produção de informações. O site 

Catraca Livre, objeto deste estudo difunde a cultura, a educação e o acesso a 

informações de utilidade e tem obtido grande sucesso, apesar do cenário 

comunicacional em crise. Pretendeu-se compreender quais são as estratégias de 

comunicação responsáveis pela ascensão do site Catraca Livre em um curto espaço 

de tempo. Ainda foi percebido o novo cenário em que a comunicação está inserida e 

por fim, apresentou-se as novas características do jornalismo pós-industrial. O 

caminho metodológico baseou-se em uma pesquisa descritiva, pautada nas 

Dimensões Novikoff (2010), além do Estudo de Caso (YIN, 2009) do site Catraca 

Livre. Verificou-se também conceitos relacionados ao jornalismo pós-industrial em 

revistas e artigos científicos, ressaltando que por ser um tema novo não foi 

encontrado nenhum livro que abordasse este conceito. Por fim, foi feito um 

Curtograma para verificar o interesse do leitor em relação aos assuntos abordados 

no site. Os resultados mostraram que os assuntos mais abordados foi o do grupo 

“soft News” que trata de um jornalismo mais humano, de acordo com o projeto The 

Communication Revolution. Foi percebido também que há uma necessidade de 

reconfiguração do jornalismo e da profissão de jornalista, adaptando-se às novas 

tecnologias. 

Palavras-chave: Comunicação; jornalismo pós-industrial; NTICs; Catraca Livre; Soft 

News. 
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QUANDO O PERSONAGEM É A NOTÍCIA: A IMAGEM DO JOGADOR DAVID 
LUIZ NO SITE “PLACAR” 

 
 
Aluna: SENHORINHO, Úrsula. 

Orientador: OLIVEIRA, Eduardo Jorge de. 

 

 
RESUMO 

 

 

O presente trabalho visa buscar a contextualização e a avaliação de como o atual 

jornalismo esportivo, aliado às características do chamado, “jornalismo de 

celebridades” colabora para o surgimento de um personagem público. Para tanto, foi 

eleito objeto considerado referencial no jornalismo esportivo, o site da revista 

“Placar”, a partir do qual foi feita uma análise acerca do conteúdo encontrado nas 

matérias publicadas pelo portal, essas que foram associadas à vida profissional e 

pessoal do jogador da Seleção Brasileira de futebol, David Luiz. Para constatar tal 

situação foi realizado um levantamento bibliográfico, que permite um suporte sobre 

conceitos fundamentais para o entendimento do fenômeno em tela. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: jornalismo esportivo; jornalismo de celebridades; site “Placar”. 
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O DIÁRIO DA PRINCESA: AS TRANSFORMAÇÕES DA IMPRENSA A PARTIR 
DO RELACIONAMENTO DAS PRINCESAS DIANA E KATE COM SEUS 

PÚBLICOS 

 

 
Aluna: CONCEIÇÃO, Isadora de Souza  
Orientador: SOUZA, Rogério Martins de.  

Coorientador: SILVA, Elisa Mabel Vieira da. 

  
  

 RESUMO 
 

 

Ao longo das últimas décadas, mudanças tecnológicas transformaram o fazer 

jornalístico ao longo dos anos e modificaram a forma de captação das notícias. Um 

exemplo pode ser verificado na relação de celebridades e seus públicos na era das 

mídias digitais. Esta pesquisa acadêmica objetivou verificar o relacionamento de 

duas princesas britânicas que tiveram suas imagens fortemente marcadas pela 

imprensa e suas mudanças: Diana Spencer (na década de 1980) e Kate Middleton 

(década de 2010). Ambas que representam estas duas fases de mudança da 

imprensa, antes e depois da tecnologia digital. Objetivou-se, através deste trabalho, 

investigar como se dava a relação das duas princesas com a mídia e públicos, 

principalmente, após o advento da internet. Na pesquisa, buscou-se analisar as 

redes sociais da duquesa de Cambdrige, Kate Middleton, tendo como propósito 

avaliar a forma de sua exposição neste meio digital. Constatamos, por meio desta 

análise, que Kate – assim como algumas celebridades – dispensa a intermediação 

da mídia tradicional no contato com seus públicos, expondo suas vidas de maneira 

consentida na internet, ao publicarem e compartilharem conteúdos delas próprios na 

internet. Na atualidade, temos então a tecnologia alterando o comportamento e as 

formas de diálogo entre famosos e seus diversos públicos. 
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PROGRAMA SINTONIA JURÍDICA: O PAPEL SOCIAL DO RÁDIO NA 
DIVULGAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 

 

 

Aluna: SILVA, Isabella Menezes Bastos. 

Orientador: GONÇALVES, Douglas Baltazar. 

 
 

RESUMO 
 

 

Este trabalho foi o resultado de uma pesquisa de aprofundamentos teóricos acerca 

da temática que envolve a diversidade cultural, demonstrado por uma proposta 

prática, com o desenvolvimento de uma reportagem radiofônica publicada no 

Programa Sintonia Jurídica. O referido trabalho teve como objetivo propor a 

utilização da webrádio com programa gravado no formato de podcast, para a difusão 

da temática “Pluralidade cultural: educação para as relações étnico-raciais”. 

Abordando um dos temas considerados como transversais de direito, visando trazer 

uma reflexão sobre a sua importância e relevância. O trabalho contou também com 

a produção de uma reportagem radiofônica especifica sobre o assunto: a 

importância da difusão da pluralidade cultural - tema transversal garantido pela lei 

10.639/03 e 11.645/08 - por meio de arquivo sonoro disponíveis para publicação na 

web. Além de uma revisão bibliográfica com base nos principalmente nos autores 

desse tema, Magaly Prado e Luiz Artur Ferraretto, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: pluralidade cultural; rádio; webrádio. 

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


  

RESUMO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Jornalismo / 2015-2  

 

ISBN: 978-85-5964-000-7  www.unifoa.edu.br/editorafoa  284 
 

A LINGUAGEM JORNALÍSTICA, DO IMPRESSO AO ONLINE: UM ESTUDO DE 
CASO SOBRE A REVISTA “CAPRICHO” E “CAPRICHO WEEK” 

 

 

Aluna: PEREIRA, Sabrina Nogueira Siqueira Rocha.  

Orientador: OLIVEIRA, Eduardo Jorge Nascimento de. 

 

 
RESUMO 

 

 

Este trabalho propõe uma análise na revista Capricho e a sua versão digital 

“Capricho Week”, observando a mudança da linguagem jornalística do impresso ao 

online. O principal objetivo foi identificar a maneira de como a linguagem web 

influenciou a linguagem jornalística na edição impressa. Para analisar essa atuação 

da linguagem, foram escolhidas cinco revistas do ano de 2010 a 2015 (uma de cada 

ano) e uma edição da digital. A escolha desses anos deu-se para avaliar o possível 

aumento de elementos da web presentes no conteúdo da revista nesse período. Na 

relação metodológica, foi feita, primeiramente, um estudo bibliográfico dos principais 

conceitos, a história da revista no Brasil (as que são voltadas para o público feminino 

e ao adolescente), a história do objeto escolhido (revista Capricho), a linguagem do 

jornalismo e da web. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: jornalismo, webjornalismo, revista Capricho. 
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ESTUDO COMPARATIVO DE BISCOITOS ADICIONADOS DE FARINHAS 
FUNCIONAIS: ANÁLISE NUTRICIONAL E SENSORIAL 

 

Aluna: DEZIDÉRIO, Talita. 

Orientadora: SOARES, Ana Paula Caetano de Menezes.  

 

RESUMO 
 

Atualmente as indústrias do ramo alimentício têm se preocupado em oferecer aos 

consumidores alimentos processados incorporados de ingredientes, que além das 

funções nutricionais como fonte de energia, atuam no metabolismo auxiliando funções 

especificas do corpo, promovendo benefícios à saúde, sendo estes alimentos definidos 

como alimentos funcionais. Alimentos como cascas de frutas, linhaça, grãos de cereais, 

farinhas integrais, por possuírem ótimas fontes de fibra alimentar. Pelo fato destas 

farinhas estarem sendo incorporadas em vários produtos de panificação, tornando o 

produto com maior valor nutricional e com boa aceitação sensorial, o objetivo deste 

trabalho foi comparar três receitas de biscoitos tipo cookies adicionados de três diferentes 

farinhas funcionais, a saber: farinha da casca do maracujá amarelo, linhaça e quinoa; 

visando à obtenção de um produto com alto teor de fibras e boa aceitação pelos 

provadores. Tanto as preparações como a obtenção da farinha foi desenvolvida no 

Laboratório de Técnica e Dietética do UniFOA, assim como a realização da Análise 

Sensorial. As informações nutricionais da farinha da casca de maracujá foram obtidas por 

meio de análise realizada pelo Laboratório Labor Nutri e das demais obtidas pelos rótulos. 

Os biscoitos elaborados com farinha de linhaça apresentaram maior teor de fibras e 

proteínas, porém os biscoitos elaborados com a farinha da casca do maracujá 

apresentaram valor energético e sódio reduzido. De uma forma geral o maior Índice de 

aceitabilidade foi do biscoito elaborado com linhaça (78,22%), a seguir o elaborado com 

quinoa (75,55%). Pode-se concluir também, que estas farinhas podem ser utilizadas na 

elaboração de produtos de panificação por apresentarem boa aceitação sensorial, exceto 

a formulação com a farinha da casca do maracujá, que não obteve uma boa aceitação. 

Porém, opções para melhorar o sabor foram propostas no trabalho. 

 

Palavras-chave: Farinhas funcionais; análise sensorial; análise da composição 

química; alimentos funcionais. 
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IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 
PADRONIZADOS (POPS) NA QUALIDADE DO SETOR DE PERECÍVEIS DE UM 

SUPERMERCADO DA CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ 
 
 

Aluna: CARDOZO, Jovanna Marcella Gomes. 

Orientadora: JORDÃO, Ivyna Spínola Caetano. 

 

 

RESUMO 
 

 

Atualmente o consumidor está cada vez mais exigente na busca de qualidade nos 

alimentos adquiridos. Sendo assim, a garantia de qualidade dos produtos oferecidos 

ao cliente tem se tornado ponto forte na concorrência entre os maiores 

estabelecimentos comerciais, que buscam cada vez mais melhorias em seus 

processos. Nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi analisar os impactos 

após a implantação dos Procedimentos Operacionais Padronizados durante 30 dias 

em um supermercado de Volta Redonda-RJ. A intervenção foi realizada nos setores 

de perecíveis. No primeiro momento foi aplicado o check list de verificação das boas 

práticas de fabricação em estabelecimentos produtores/industrializadores de 

alimentos, com base na Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002. No 

segundo momento, foi dado início a implantação dos Procedimentos Operacionais 

Padronizados (POPs) realizado através de treinamentos com os funcionários 

responsáveis por cada setor dos perecíveis, sendo estes: frios, padaria, açougue e 

hortifruti, onde foram abordados assuntos como: higienização correta das 

instalações, equipamentos e utensílios, Higiene e saúde dos manipuladores, Manejo 

dos resíduos, Manutenção preventiva e calibração de equipamentos, entre outros. 

Em um último momento, foi realizado um segundo check list aplicado no 

estabelecimento após 30 dias de implantação constante dos POPs. A análise do 

impacto que se obteve foi à partir da comparação do percentual de conformidade do 

primeiro check list com o segundo. Os resultados encontrados na primeira avaliação 

classificaram o estabelecimento como Grupo 3 (0 a 50% de atendimento dos itens). 

Após o treinamento do POP, com a realização da segunda avaliação, foi encontrado 
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novo resultado, alterando a classificação do estabelecimento para Grupo 2 (51 a 

75% de atendimento dos itens). Conclui-se assim que a aplicação dos POPs teve 

impacto positivo, aumentando o percentual de conformidade do estabelecimento. 

Além disso, pode-se concluir também que é de relevante importância a elaboração 

de um Manual de Boas Práticas de Fabricação em uma indústria de alimentos, 

assim como a participação de um nutricionista na sua elaboração e implantação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Qualidade; consumidor; procedimentos operacionais 

padronizados; impactos; perecíveis. 
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A RELAÇÃO DOS INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS E FATORES DE 
RISCOS PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM PACIENTES ATENDIDOS 

EM UM AMBULATÓRIO 
 

 

Aluna: VIEIRA, Priscila Monteiro Castellar.  

Orientadora: SARON, Margareth Lopes Galvão.  

 

 

RESUMO 
 

 

As doenças cardiovasculares (DCV) contribuem significativamente como grupo 

causal de mortalidade. Dentre os vários fatores de risco das DCV, estão a 

alimentação inadequada, tabagismo, inatividade física, obesidade, diabetes, 

hipertensão arterial e dislipidemias. O presente estudo teve como objetivo investigar 

a relação das medidas antropométricas com os fatores de riscos (frações lipídicas e 

nutrientes dietéticos) para DCV em clientes atendidos em um ambulatório da cidade 

de Volta Redonda no estado do Rio de Janeiro. Trata-se de um estudo transversal 

com 22 clientes. Foram aplicados questionário, recordatório 24 horas para análise 

do consumo alimentar, aferido variáveis antropométricas e foram verificadas frações 

lipídicas de colesterol total, HDL-colesterol (HDL-c), LDL-colesterol (LDL-c) e 

triglicerídeos (TG). A média de idade foi de 50,7 anos e maioria do sexo feminino. 

Os indicadores antropométricos Circunferência Abdominal (CA) e Índice de Massa 

Corporal (IMC) apresentaram maiores números de inadequações nutricionais, e a 

predominância foi de obesos grau I. A circunferência do pescoço (CP) foi o indicador 

antropométrico com maior correlação com o perfil lipídico (TG) (60%). O IMC 

apresentou correlação significativa com a gordura saturada (81,8%). Os marcadores 

bioquímicos TG e HDL-c também apresentaram inadequação, além da presença de 

DM (12,5%), HAS (37,5%) e inatividade física (63,6%), sendo riscos para o 

desenvolvimento de DCV. Houve inadequação na ingestão de todos os nutrientes da 

dieta. O IMC foi o indicador antropométrico com maior correlação com nutrientes 

dietéticos (gordura saturada).  
Palavras-chave: Antropometria; nutrientes dietéticos; doenças cardiovasculares. 
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OBESIDADE NA INFÂNCIA: FATORES PREDISPONENTES E CONSEQUÊNCIAS 

 
 

Aluna: MELLO, Natália Guida Gusmão de. 

Orientadora: SOARES, Ana Paula Caetano de Menezes. 

 

 

RESUMO 
 

 

Atualmente, a obesidade na infância tem se dado de forma preocupante, e as 

complicações associadas a este agravo tornam-se mais comuns. O surgimento e o 

prolongamento dessa doença pode levar ao aparecimento de comorbidades que 

aumentam o risco de eventos cardiovasculares. Por este motivo, tornou-se de 

extrema importância dar atenção aos fatores que contribuem para o aumento 

consideravelmente essa epidemia. O objetivo deste trabalho foi apresentar as 

principais variáveis associadas ao desenvolvimento da obesidade na infância e suas 

consequências. Trata-se de uma revisão bibliográfica, utilizando bases de dados 

eletrônicas, com recorte temporal de 1998 a 2015. Vários são os fatores que 

propiciam o surgimento da obesidade na infância, como a genética, hábitos 

alimentares irregulares, prática de atividade física de lazer sedentária e a influência 

da mídia e do marketing. Visto que a obesidade e as doenças crônicas não 

transmissíveis vem acometendo número grande de crianças, é necessário um olhar 

crítico para esta situação para modificação desta preocupante tendência mundial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Obesidade; obesidade infantil; transição nutricional. 
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ALEGAÇÕES E CONSEQUÊNCIAS DA SUBMISSÃO À CIRURGIA BARIÁTRICA, 
SOB A PERSPECTIVA DO PACIENTE OBESO 

 
 

Aluna: SOUZA, Júlia Maria Gonçalves de. 

Orientadora: SOARES, Ana Paula Caetano de Menezes. 

Coorientadora: OLIVEIRA, Cyntia Ferreira de. 

 

 

RESUMO 
 

A obesidade é uma doença metabólica com causas multifatoriais. A cirurgia 

bariátrica tem sido apontada como uma das formas de tratamento contra obesidade, 

melhorando a qualidade de vida do indivíduo que se submete ao procedimento 

cirúrgico, fazendo que o mesmo tenha emagrecimento rápido, melhorando suas 

comorbidades. Contudo, após a cirurgia bariátrica podem-se apresentar 

complicações. O presente estudo teve como objetivo analisar os principais motivos 

que levam os pacientes obesos a se submeterem a cirurgia bariátrica e descrever o 

significado da cirurgia bariátrica após a realização da mesma. Foi utilizado como 

método a pesquisa qualitativa. A coleta de dados foi realizada por meio de 

questionário aberto semiestruturado, cujas entrevistas foram gravadas em áudio 

MP3, em candidatos à cirurgia bariátrica, bem como aqueles que necessitam de 

acompanhamento após a realização da mesma. No ponto de vista dos sujeitos 

entrevistados, foram cinco os principais fatores que levaram a decisão da submissão 

à cirurgia: as influências negativas da obesidade para a saúde; os resultados do 

procedimento observados no outro; sentimentos relacionados as tentativas 

fracassadas em tratamentos anteriores para perda ponderal; dificuldades 

relacionadas ao condicionamento físico e no mercado de trabalho, à mobilidade, à 

autoestima, o preconceito, e por não está dentro dos padrões estéticos impostos. 

Dessa forma, a cirurgia bariátrica está ligada como uma forma de renascimento para 

aquele indivíduo, que passou por diversas tentativas fracassadas de tratamento, e 

por algum motivo, se viu diante de um profissional de saúde que mostrou, em sua 

fala, o procedimento cirúrgico como uma forma de resolução dos problemas. 

Palavras-chave: Cirurgia bariátrica; obesidade; cormobidade. 
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DESENVOLVIMENTO DE ARROZ DOCE A BASE DE SOJA PARA INDIVÍDUOS 
COM INTOLERÂNCIA À LACTOSE 

 
 

Aluna: MEDEIROS, Regina Célia Gomes. 

Orientador: SILVA, Marcelo Augusto Mendes da. 

 

 

RESUMO 
 

 

A intolerância à lactose é decorrente da hipolactasia, que consiste na diminuição da 

atividade da enzima lactase na mucosa do intestino delgado, levando a má absorção 

ou má digestão de dissacarídeo. Atinge mais de 50% da população mundial e 58 

milhões de indivíduos no Brasil. Este estudo teve por objetivo avaliar o valor 

nutricional e o custo de diferentes receitas de arroz doce, visando atender indivíduos 

intolerantes à lactose. Para a realização do trabalho, foram elaboradas três receitas 

diferentes de arroz doce, sendo elas: o arroz doce tradicional (ADT), arroz doce com 

extrato de soja (ARDES) e arroz doce com leite isento de lactose (ADIL). Foram 

avaliados, além do custo por porção, o valor nutricional de acordo com o que é 

preconizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a rotulagem de 

alimentos. Os resultados mostraram que o ADT apresentou o maior valor calórico 

(121,67 Kcal). Com relação aos macronutrientes os valores de carboidratos e 

proteínas permaneceram próximos, em torno dos 15,0g e 4,0g respectivamente. 

Todavia, os valores de gorduras totais encontrados foram maiores no ADT (4,75g). 

O valor de fibra alimentar foi maior no ARDES (1,19g). O ARDES apresentou uma 

quantidade maior de cálcio (154,50mg) e sódio (108,05mg). Constatou-se que os 

custos por porção do ARDES (R$ 0,51) e do ADIL (R$ 0,28) foram respectivamente 

115% e 40% mais caros em relação ao ADT (R$ 0,20). Conclui-se que não houve 

diferença expressiva nos valores de energia, carboidratos e proteínas das três 

receitas analisadas e o custo médio por porção foi maior no ARDES em relação do 

ADT. 

 

Palavras-chave: Intolerância à lactose; substitutos do leite; soja; arroz. 
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QUALIDADE NUTRICIONAL DE SUPLEMENTOS PARA 
SUBSTITUIÇÃOPARCIAL DE REFEIÇÕES (HIPERCALóRICOS) 

COMERCIALIZADOS EM PORTO REAL-RJ 
 

 

Aluno: SILVA, Lucas Marques da.  

Orientador: SOUZA, Elton Bicalho de. 

 

 
RESUMO 

 

O suplemento para substituição parcial de refeições de atletas é o produto destinado 

a complementar as refeições de atletas, quando não for possível ou for restrito o 

acesso a alimentos da dieta habitual. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) estabeleceu exigências que devem ser cumpridas pelos fabricantes 

destes tipos de produtos. O presente estudo teve como objetivo realizar a análise da 

qualidade de suplementos para substituição parcial de refeições de atletas, 

comercializados em uma loja de suplementos esportivos localizada no Município de 

Porto Real, RJ. Trata-se de pesquisa descritiva e analítica. Os suplementos 

selecionados foram de acordo com a disponibilidade da mesma, e foram avaliados 

os rótulos e composição centesimal dos seguintes parâmetros: umidade, resíduo 

mineral fixo, extrato etéreo, proteína bruta e carboidratos. Dos três produtos 

avaliados, 66,6% continham não conformidades em seus rótulos, e a análise 

bromatológica revelou discrepância entre as quantidades de nutrientes informados e 

analisados. Concluiu-se que todos os produtos avaliados apresentaram 

inadequações para com a legislação vigente. 

 

 
 
 
 
 
Palavras-chave: Suplementos Nutricionais; Rotulagem nutricional; Análise de 

alimentos. 
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AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA OFERTA CALÓRICA E DE 
MICRONUTRIENTES DAS FÓRMULAS EXTENSAMENTE HIDROLISADAS, 

FRENTE ÀS RECOMENDAÇÕES PARA LACTENTES DE 0 A 4 MESES COM 
ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA 

 
 

Aluna: SILVA, Ana Paula de Oliveira.  

Orientador: NEVES, Alden dos Santos. 

 

 

RESUMO 
 

 

Na primeira fase de vida de uma criança é muito importante uma alimentação 

adequada, para que se garanta um crescimento saudável, e nessa primeira fase o 

leite materno cumpre o papel fundamental de reunir características nutricionais para 

o desenvolvimento do bebê. No caso de algumas alergias, é recomendado o uso de 

fórmulas especiais. As fórmulas atualmente mais usadas no mercado para o 

tratamento das alergias alimentares são as formulas a base de proteína isolada de 

soja, e as fórmulas a base de proteínas extensamente hidrolisadas. Este estudo 

analisou a adequação nutricional das formulas extensamente hidrolisadas frente as 

recomendações nutricionais de lactentes de 0 a 4 meses de idade com alergia á 

proteína do leite de vaca. É de extrema importância investigar se as necessidades 

nutricionais dos lactentes estão sendo atingidas, já que a base do tratamento 

nutricional da APVL é a exclusão dos alimentos que contém leite de vaca, uma dieta 

de exclusão pode provocar em longo prazo problemas no estado nutricional, 

favorecendo a um déficit caso a dieta de substituição não seja adequada. Contudo, 

este estudo nos proporcionou observar que apesar das formula infantis estarem de 

acordo com a legislação, todas apresentaram excesso de sódio, potássio, cálcio, 

fosforo segundo o que é recomendado pela DRI, o que pode repercutir 

negativamente na saúde do bebe, ou até mesmo ao longo prazo uma sobrecarga 

renal. A inadequação calórica apresentada neste estudo, frente o que é preconizado 

pela FAO/OMS/ONU pode levar á um déficit no crescimento e desenvolvimento 

motor e cognitivo, que podem persistir durante a vida adulta. Recomenda–se a 
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supervisão por um profissional competente, visando impedir a instalação de 

deficiências e sobrecargas, permitindo assim atingir o melhor estado nutricional 

possível, mesmo com a presença de alergia alimentar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: fórmulas hidrolisadas; alergia; proteína do leite de vaca. 
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USO DE GLUTAMINA EM PACIENTES COM CÂNCER do trato gastrointestinal 
 

 

Aluna: SILVA, Carla Cristina Fernandes da.  

Orientadora: OLIVEIRA, Cyntia Ferreira de.  

Coorientador: MORAES, Mateus Fuchshuber.  

 

 

RESUMO 
 

 

O Câncer se caracteriza pelo crescimento descontrolado de células que invadem 

tecidos e órgãos disseminando-se para outras partes do corpo. Pacientes com 

câncer apresentam déficit do estado nutricional devido ao tratamento antineoplásico 

realizado, causando sintomas que também são prejudiciais para o seu estado 

imunológico, sendo assim, esses pacientes tem um maior risco de ficar desnutrido. 

Nesse contexto, a utilização de imunomoduladores pode auxiliar na melhora desse 

quadro. Dentre os imunomoduladores conhecidos para ajudar na recuperação do 

paciente, destaca-se a glutamina que é o aminoácido livre não essencial mais 

abundante no tecido muscular, em situações de catabolismo é classificada como 

aminoácido essencial. O objetivo do presente trabalho foi verificar por meio de 

revisão bibliográfica, o efeito da suplementação da glutamina em pacientes com 

câncer. Foi realizada uma revisão de literatura no período de 2006-2015, nos bancos 

de dados Google Acadêmico, Scielo, Pubmed e livros. Estudos demonstram que a 

glutamina é importante no tratamento oncológico, pois melhora o estado imunológico 

do paciente ajudando na recuperação do mesmo. Conclui-se que a glutamina tem 

papel fundamental no tratamento oncológico por proporcionar ao paciente uma 

qualidade de vida melhor com a melhora do seu estado nutricional. 

 

 
 
 
 
Palavras-chave: Câncer; Glutamina; Suplementos Imunomoduladores. 
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE WHEY PROTEIN FEMININO E 
TRADICIONAL 

 
 

Aluna: LACERDA, Mariana Sudré. 

Orientador: SOUZA, Elton Bicalho de. 

 

 

RESUMO 
 

 

Encontra-se no mercado um novo modelo de whey protein lançado pela indústria de 

alimentos: o whey protein feminino. Segundo a indústria de suplementos, é um 

produto inovador por conter nutrientes específicos para o metabolismo da mulher. O 

presente trabalho teve como objetivo comparar os whey proteins femininos (WPF) 

com os tradicionais (WPT), analisando as diferenças entre os nutrientes. 

Caracterizou-se como uma pesquisa descritiva, que constituiu na avaliação de 

rótulos destes produtos. No geral, apresentaram a seguinte composição: o WPF 

apresentou média de 16,8% para carboidratos, 76,6% para proteínas e 4,3% de 

lipídios, comparados a 13,15% de carboidratos, 75,8% de proteínas e 10,6% de 

lipídios para WPT. 40% (n = 4) dos rótulos femininos possuíam valores de 

micronutrientes inferiores ao WPT. Conclui-se que o whey protein feminino não 

apresenta vantagens em relação ao tradicional, e os diferenciais descritos pelas 

empresas são meras estratégias de marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Proteína do Soro do Leite; Mulheres; Suplementos nutricionais. 
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ADEQUAÇÃO DAS ROTULAGENS ALIMENTÍCIAS  
FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE 

 
 

Aluno: OLIVEIRA, Rhuan Victor de Albuquerque de.  

Orientadora: MALLET, Aline Cristina Teixeira.  

Coorientadora: OLIVEIRA, Cyntia Ferreira de.  

 

 

RESUMO 
 

A enorme busca de rotulagens nutricionais confiáveis gera a necessidade de 

legislações vigentes que regulamentem o setor alimentício no âmbito da qualidade, 

segurança e disponibilidade do alimento. A garantia de informações úteis e 

confiáveis é um direito assegurado ao consumidor, o que colabora com uma melhor 

escolha de produtos. Todavia, o cumprimento destas legislações muitas vezes não 

tem sido inspecionado. O presente trabalho teve como objetivo verificar a 

conformidade da rotulagem de produtos alimentícios comercializados, quanto à 

validade, fabricação, origem, lote, serviço de atendimento ao consumidor, 

ingredientes, glúten e traços de leite, frente à legislação brasileira em vigor. Trata-se 

de um estudo observacional e descritivo realizado na Região Sul Fluminense – RJ, 

onde a coleta de dados ocorreu entre o período de janeiro a agosto de 2015. Dos 76 

rótulos analisados, 96% apresentaram no mínimo uma inadequação frente à 

legislação vigente e, apenas 4% estavam plenamente de acordo com o estabelecido 

na legislação. O item que apresentou maior número de inadequações foi o que diz 

respeito à expressão traços de leite. Enquanto o prazo de validade foi o item 

avaliado que obteve menor índice de inadequações. Conclui-se que a maioria dos 

estabelecimentos e dos rótulos analisados não atendeu integralmente aos requisitos 

de rotulagem exigidos pelas legislações em questão. As informações presentes nas 

embalagens estudadas foram, em grande parte, deficientes ou mesmo errôneas, 

dificultando o bom entendimento acerca dos produtos pelos consumidores. 

 
Palavras-chave: Rotulagem nutricional; alimento; legislação sanitária; legislação 

vigente; consumidor; 
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CONSUMO ALIMENTAR DE VITAMINA D  
EM MULHERES COM CÂNCER DE MAMA 

 

 

Aluna: SILVESTRE, Juliana Lessa.  

Orientadora: OLIVEIRA, Cyntia Ferreira de.  

 

 

RESUMO 
 

O câncer de mama é o tipo de câncer ginecológico mais incidente em mulheres no Brasil 

e no Mundo. É causado por múltiplos fatores, entre eles: defeitos genéticos, alterações 

endócrinas e fatores ambientais e de estilo de vida, como dieta, sedentarismo, consumo 

de álcool e tabaco e o sobrepeso e a obesidade. Um dos fatores dietéticos relacionados 

ao câncer de mama é a deficiência de vitamina D, que está associada ao mau 

prognóstico da doença. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o consumo de 

vitamina D em mulheres com câncer de mama de um hospital referência no município de 

Volta Redonda-RJ. Trata-se de um estudo descritivo, onde a amostra foi composta por 

mulheres diagnosticadas com câncer primário de mama e virgens de tratamento. A 

avaliação do estado nutricional foi realizada através de um Questionário de Frequência 

Alimentar, Recordatório Alimentar de 24horas e Índice de Massa Corporal. Foram 

avaliados também, através de um questionário, fatores como: idade, cor da pele, 

menopausa, tabagismo e etilismo. Os resultados apontaram que as mulheres avaliadas 

são de idade avançada com média de 54 anos, 68,7% estão na menopausa, poucas 

fazem uso de tabaco e/ou bebidas alcóolicas. O sobrepeso e a obesidade 

corresponderam a 68,7%. A avaliação dietética demonstrou consumo calórico excessivo 

e que 100% delas não ingerem o recomendado de vitamina D diário. Pode-se concluir 

que as mulheres mais avançadas na idade, que estão no período da menopausa, negras, 

etilistas, tabagistas e/ou obesas estão pré-dispostas a desenvolverem um mal 

prognóstico do câncer de mama, além de doenças associadas como diabetes mellitus e 

doenças cardiovasculares. Em suma, o presente estudo ressalta a importância do 

controle da ingestão adequada de vitamina D no tratamento do câncer de mama. 

 

Palavras-chave: Câncer de mama; Vitamina D; Consumo. 
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CONSUMO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS E SUA  
ASSOCIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL COM A RENDA FAMILIAR DE 

CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS 
 

 

Aluna: SÁ, Stefanie Lopes Brandão de. 

Orientadora: SARON, Margareth Lopes Galvão.  

 

 

RESUMO 
 

A introdução precoce dos alimentos industrializados, de elevado densidade 

energética e pobre em micronutrientes, poderá comprometer o crescimento e o 

desenvolvimento da criança. Diante do exposto, este estudo teve como objetivo 

avaliar o consumo de alimentos industrializados pelas crianças residentes na cidade 

de Volta redonda - RJ e associar ao estado nutricional e a renda familiar. Trata-se de 

um estudo transversal e controlado onde foram coletados dados de crianças entre 1 

a 4 anos de idade, no período de fevereiro a maio de 2015. A avaliação do estado 

nutricional foi realizada por meio das variáveis: peso/estatura, peso/idade, 

estatura/idade, IMC/idade e Circunferência Cefálica. A avaliação socioeconômica e 

do consumo alimentar foi feito por meio da aplicação de um questionário estruturado 

com os pais das crianças. Participaram um total de 117 crianças, e observou-se a 

predominância do sexo masculino (53%). A avaliação antropométrica mostrou que a 

maioria das crianças encontrava-se adequada pelos parâmetros avaliados. Porém, 

verificou-se presença de sobrepeso entre os meninos (n=14) e meninas (n=17), e a 

obesidade foi detectada em 9 meninos e 4 meninas. A maioria dos participantes 

possuía uma renda mensal familiar entre 1 a 2 salários mínimos e o consumo de 

alimentos industrializados foi maior em relação aos seguintes alimentos: biscoitos e 

salgadinhos (94%); iogurte (93,2%); massas diversas (80,3%); balas (80,3%); açúcar 

(79,5%); sorvete (76,1%), suco natural embalado (75,2%); chocolate (73,5%); 

refrigerante (70,9%); Achocolatado (70,1%); linguiça (64,1%). Pode-se concluir que 

houve um elevado consumo de alimentos industrializados, mesmo por aquelas 

crianças que estavam adequadas pelo IMC para idade.  

Palavras-chave: Criança; estado nutricional; consumo; alimentos industrializados. 
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ANÁLISE PARASITOLÓGICA DO BACALHAU COMERCIALIZADO EM VOLTA 
REDONDA, RIO DE JANEIRO, BRASIL 

 
 

Aluna: SANTOS, Daniela da Silva.  

Orientador: ALVES, Dimitri Ramos.  

 

 

RESUMO 
 

 

Nas últimas décadas houve um aumento significativo dos casos de zoonoses 

transmitidas pelo consumo de pescado cru ou mal cozido no Brasil. Entre julho e 

agosto de 2015 foram adquiridos 10 espécimes de bacalhau (Gadus morhua) 

(Osteichthyes: Gadiformes: Gadidae) provenientes de supermercados do Município 

de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Os espécimes foram analisados 

com o objetivo de identificar e registrar os parasitos de potencial zoonótico. As 

análises do pescado foram realizadas no Laboratório de Técnica Dietética do Curso 

de Nutrição UniFOA. Foi constatada a presença de larvas de Anisakis simplex (L3) 

em todas as amostras examinadas. Um total de 652 larvas foi coletado, com média 

de 65,2 ± 33,7 (17 – 113) parasitos por amostra examinada. As larvas encontravam-

se encapsuladas, enroladas em espiral plana, sob o peritônio e a pele e inseridos na 

musculatura das amostras de bacalhau. A presença de larvas torna as amostras do 

bacalhau impróprias para o consumo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Bacalhau; Gadus morhua; Anisakidae; Anisakis simplex; Anisaquíase. 
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A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL NUTRICIONISTA NA 
ATENÇÃO BÁSICA 

 
 

Aluna: MEDEIROS, Ana Luiza Nascimento.  

Orientadora: JORDÃO, Ivyna Spínola Caetano.  

 

 

RESUMO 
 

 

O Sistema Único de Saúde “SUS” foi criado em 19 de setembro de 1990, pelo 

presidente Fernando Collor, a partir da lei 8.080, a qual dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes. O Ministério da Saúde descreve o 

Sistema Único de Saúde como sendo um sistema público de âmbito nacional, que 

presta serviços de saúde, e que atende desde simples atendimentos ambulatoriais 

até procedimentos de alta complexidade, garantindo atendimento integral, universal 

e gratuito para toda a população. A Atenção Básica é definida como nível primário 

de atendimento, que se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, atuando no 

âmbito individual e no coletivo, que visa ações de promoção e a proteção da saúde, 

a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de 

danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção 

integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades. De 

acordo com a resolução 380/2005 do CFN, que dispõe sobre a definição das áreas 

de atuação do nutricionista e suas atribuições, ainda, considerando que compete ao 

profissional de saúde, conforme o art. 1º da Lei 8.234, de 17 de setembro de 1991, 

zelar pela preservação, promoção e recuperação da saúde. Trata-se de um estudo 

de revisão bibliográfica, com buscas realizadas em diversos sites acadêmicos. O 

atual cenário epidemiológico e social que enfatiza as profundas transformações 

socioeconômicas devido à acelerada globalização e urbanização, que acarretaram 

uma modificação no perfil da saúde da população brasileira, trazendo diversos 

agravos à saúde, as principais causas seriam doenças infecto parasitárias e 

crônicas não transmissíveis advindas do mesmo problema, a má alimentação e 
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nutrição da população brasileira, geradas à partir da insegurança alimentar e 

nutricional. O Trabalho também tem como objetivo uma reflexão sobre a importância 

do nutricionista na atenção básica. O nutricionista é o único profissional habilitado a 

prescrição dietética, visando a promoção, manutenção e recuperação da saúde 

nutricional do indivíduo/coletividades enfermos ou sadios, e ainda promover ações, 

programas direcionados visando os princípios do SUS. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Importância do Nutricionista; Nutricionista na Atenção Básica; 

Nutricionista no SUS.  
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CARACTERIZAÇÃO INICIAL DA CLIENTELA ATENDIDA PELO SERVIÇO DE 
NUTRIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE ARROZAL, PIRAÍ – RJ 

 
 

Aluna: SILVA, Carla Cristina Ferreira da. 

Orientador: NEVES, Alden dos Santos.  

 

 

RESUMO 
 

 

Com o aumento da prevalência de doenças crônicas não-transmissíveis, cresce a 

demanda por serviços nutricionais ambulatoriais. Dessa forma, objetivou-se avaliar a 

característica do perfil da clientela atendida pelo serviço de Nutrição da Unidade de 

Saúde da Família de Arrozal, Piraí – RJ. Para este estudo foram coletados dados 

dos formulários próprios utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, analisados 

por frequência simples. Foram analisados dados de 140 formulários, onde a maioria 

dos pacientes pertencia ao sexo feminino (76%) e a faixa etária adulta (58%). Os 

diagnósticos ou motivos de tratamento foram sobrepeso / obesidade (344 casos), 

seguida pela hipertensão arterial sistêmica (220 casos) e diabetes mellitus (94 

casos). O perfil prevalente da clientela atendida foi de mulheres adultas, portadoras 

de doenças crônicas não-transmissíveis, atendidas pelo serviço de Nutrição e com 

adesão estimada de 49% ao tratamento. Por meio deste estudo percebe-se a 

necessidade da inserção do profissional nutricionista em postos de saúde e em 

ambulatórios públicos para atender essa demanda atual. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Palavras-chave: Perfil da clientela; PSF; Serviço de nutrição. 
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AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE SALADAS CRUAS SERVIDAS EM 
RESTAURANTES DO TIPO SELF-SERVICE DO MUNICÍPIO DE VOLTA 

REDONDA (RJ) 
 
 
Aluna: ROCHA, Khetlyn Souza.  

Orientadora: MALLET, Aline Cristina Teixeira. 

 

 

RESUMO 
 

As saladas cruas são alimentos que apresentam um alto risco de contaminação 

microbiológica que pode-se iniciar na produção da matéria-prima e se estender até o 

armazenamento dos produtos prontos para consumo, com isso as condições higiênico-

sanitárias do seu preparo são indispensáveis, pois a manipulação incorreta 

comprometerá a sua qualidade final, tornando-os mais propícios a causarem surtos de 

Doenças Transmitidas por Alimentos. Dentro desse contexto, é de extrema importância o 

conhecimento sobre as reais condições de manipulação desses alimentos, já que 

doenças de origem alimentar são consideradas como um dos problemas sanitários mais 

frequentes no País. Sob este ponto de vista, o presente trabalho teve como objetivo 

avaliar, através de indicadores higiênico-sanitários, a qualidade das saladas cruas 

fornecidas pelos restaurantes do tipo self-service da cidade de Volta Redonda (RJ). 

Foram coletadas nove amostras em restaurantes de forma aleatória para analisar a 

presença de coliformes à 45°C e Staphylococcus coagulase positiva. Segundo a 

resolução RDC nº 12 de 2001, o limite de tolerância de coliformes a 45º C é de 10² 

NMP/g amostra. Com base neste limite, verifica-se que três (33%) das saladas 

analisadas não estavam aptas à comercialização e, consequentemente, ao consumo 

humano e foi encontrada em uma amostra a presença de Staphylococcus, sendo este, 

coagulase positiva, presume-se a presença de Staphylococcus aureus. As saladas cruas 

servidas nos restaurantes pesquisados apresentaram contagem elevadas de 

microrganismos. Essas contaminação é um indicativo de condições higiênicas 

insatisfatórias podendo causar um risco à saúde do consumidor. 

Palavras-chave: Saladas Cruas, Restaurantes, Avaliação Microbiológica, Doença 

Transmitidas por Alimentos. 
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FREQUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE DIETAS DA MODA POR USUÁRIOS DE UM 
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO AMBULATORIAL 

 
 

Aluna: COELHO, Denise da Silva.  

Orientador: NEVES, Alden dos Santos.  

 

 

RESUMO 
 

 

O excesso de peso se tornou um dos principais problemas de saúde pública na 

atualidade e hoje obsessão pela magreza e pelo corpo esbelto que é imposto pela 

mídia vem crescendo cada vez, sendo assim a obesidade vem se tornando uma 

empresa lucrativa onde a publicidade se apropria dessa natureza publicando 

semanalmente matérias de sugestão para perda de peso rápida através de 

comportamentos alimentares cada vez mais restritos. O objetivo principal desta 

pesquisa foi analisar a frequência da utilização destas dietas da moda por pacientes 

de um serviço de nutrição ambulatorial, a realização desta se deu por meio de um 

questionário com variáveis como características pessoais e específicas, que foram 

analisados pelo método de frequência simples no programa Microsoft Office Excel 

2007. Participaram da pesquisa 50 pacientes, a maioria relatou já ter realizado 

algum tipo de dieta da moda assim como insucessos com a prática e recuperação 

rápida do peso perdido. Foi possível observar que estes sofrem grande influência 

pelos meios de comunicação visto que é grande o desejo pelo corpo magro e 

redução da obesidade de maneira rápida e prática, porém acompanhada de riscos à 

saúde. Tornando-se necessário a realização de programas de educação alimentar e 

nutricional com a população em geral, cabendo principalmente ao nutricionista 

mostrar de forma individualizada a importância nutricional do alimento fazendo com 

que cada um tenha autonomia na escolha, reforçando que o emagrecimento deve 

ser visto como um tratamento constante e de forma individualizada para se alcançar 

qualidade de vida e saúde.  

 

Palavras-chave: Obesidade; Mídia; Dietas da moda; Perda de Peso rápida. 
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O USO INDISCRIMINADO DE DIETAS HIPERPROTEICAS E A SUA RELAÇÃO 
COM A SAÚDE RENAL: UMA REVISÃO 

 

 

Aluna: MOTTA, Bruna da Silva Costa. 

Orientador: SILVA, Marcelo Augusto Mendes da.  

 

 

RESUMO 
 

 

A sociedade do século atual vem demonstrando uma extrema preocupação com a 

aparência corporal. Cada vez mais as pessoas buscam alternativas e investem 

diversos recursos para obtenção do corpo perfeito. Devido a isso elas buscam em 

sua maioria melhorar seu perfil estético (ganho de massa muscular ou perda de 

peso) e não medem esforços para consquistarem esse objetivo. Existe uma extrema 

preocupação pelos profissionais de nutrição quanto ao uso abusivo de suplementos 

alimentares que muitas vezes são induzidos ao consumo sem a orientação de um 

nutricionista. Logo, o objetivo deste trabalho foi avaliar as consequências do 

consumo indiscriminado de dietas hiperproteicas na saúde renal através de um 

estudo de revisão teórica. Foram utilizados artigos científicos nos idiomas português, 

inglês e espanhol encontrados nas seguintes base de dados: Google Acadêmico, 

SCIELO, PUBMED. As publicações utilizadas foram criteriosamente escolhidas a 

partir do ano 1999 a 2015. Nos estudos analisados observou-se que a grande 

maioria dos praticantes de atividades físicas fazem uso de suplementos alimentares 

sem a indicação de nutricionistas, sendo uma questão preocupante para a saúde 

humana. Em outros estudos avaliando roedores e suínos, observou-se que o 

consumo de dietas hiperproteicas causam alterações nos glomérulos renais e nos 

rins, bem como a diminuição do pH urinário, criando um ambiente favorável para o 

desenvolvimento de doenças renais em longo prazo. Porém os estudos analisados 

não podem ser conclusivos devido a falta de mais estudos na área feitos em 

humanos. 
 
Palavras-chave: Suplementos proteicos; Proteína; Doenças renais. 
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DIAGNÓSTICO DE CONHECIMENTO, ATITUDES E PRÁTICAS E CAPACITAÇÃO 
SOBRE PRÁTICAS DE HIGIENE COM MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE 
UMA UAN DE UM HOSPITAL PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA 

 
 

Aluna: GONÇALVES, Dayane Cunha.  

Orientadora: SOARES, Ana Paula Caetano de Menezes. 

 

 

RESUMO 
 

 

A higiene é um fator primordial dentro de uma Unidade de Alimentação e Nutrição 

(UAN). A capacitação de manipuladores de alimentos é de suma importância para 

prevenção de toxinfecções e surtos alimentares. A busca por evitar a contaminação 

e promover a segurança alimentar é um desafio para as UANs. Quando se trata de 

uma UAN hospitalar, as práticas e atitudes de higiene devem ser rigorosamente 

cobradas. O hospital é um lugar de manutenção e recuperação da saúde. 

Toxinfecções contraídas no hospital podem causar complicações no paciente 

aumentando sua mortalidade. O presente trabalho trata de uma análise de 

conhecimentos, práticas e atitudes de manipuladores de alimentos em relação à 

higiene; uma capacitação aberta, para troca de informações, a apresentação da 

problemática de higiene dentro da UAN; e outra análise pós-capacitação reforçar a 

absorção de conhecimentos. Os questionários quantitativos aplicados demonstraram 

falta de conhecimento, por parte dos manipuladores, quando relacionado à 

microbiologia, e a métodos e temperaturas de conservação de alimentos. Em 

relação a questionários qualitativos, as queixas sobre dificuldades presentes no 

cotidiano na unidade foram constantes, evidenciando a ineficácia de cursos sobre 

manipulação de alimentos oferecidos pela própria unidade, quando comparado ao 

que é abordado nos cursos, e a forma como são apresentadas as temáticas. A 

aprendizagem significativa requer um interesse prévio do sujeito em relação ao 

assunto abordado, relação com a sua realidade, e, juntamente com o próprio sujeito, 

discussão de formas de resolução para o que for inadequado; sendo esta 

aprendizagem prazerosa e expressiva para o sujeito e para os pacientes 
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demonstrando a necessidade de que o nutricionista como responsável pela 

elaboração de capacitações busque alternativas para ministração de capacitações 

que permitam ao manipulador abranger e adquirir conhecimentos de maneira eficaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-Chave: Higiene; UAN, Manipuladores de alimento; UAN hospitalar. 
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ANÁLISE DA QUALIDADE MICROBIOLOGICA DE SALADAS DE FRUTAS 
COMERCIALIZADAS NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - RJ 

 

 

Aluna: Torres, Fabiana Sales.  

Orientadora: Mallet, Aline Cristina Teixeira.  

 

 

RESUMO 
 

 

Uma alimentação saudável, atrativa, com alto valor nutricional, pouco processada e 

pronta para o consumo tem se tornado de grande interesse e ganhado importância 

comercial nos últimos anos. Os produtos minimamente processados sofrem poucas 

perdas nutricionais e mostram-se seguros, porém, esse processamento mínimo 

pode propiciar o desenvolvimento de microrganismos dependendo das condições de 

higienização, armazenamento, processamento e comercialização da matéria prima. 

Visando esses critérios, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade 

microbiológica das saladas de fruta que são comercializadas no município de Volta 

Redonda – RJ. As amostras foram coletadas em duplicata, e levadas ao laboratório 

de Microbiologia de Alimentos do Centro Universitário de Volta Redonda (Unifoa), 

para determinação de Coliformes Termotolerantes e Salmonella spp. Para todas as 

amostras não foram encontrados microrganismos do tipo Coliformes 

Termotolerantes e Salmonella spp. apresentando apenas resultados positivos para 

Coliformes Totais, o que não confirma necessariamente contaminação fecal. 

Conclui-se, portanto, que todas as amostras apresentaram-se próprias para 

consumo humano. 

 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Salada de fruta; microrganismos; contaminação. 
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IMPLICAÇÕES NUTRICIONAIS DE UMA GESTAÇÃO APÓS O BYPASS 
GÁSTRICO EM Y DE ROUX 

 

 

Aluna: Santos, Hellem Benedito dos.  

Orientadora: Oliveira, Cyntia Ferreira de.  

 

 

RESUMO 
 

 

O tratamento clínico da obesidade tem se mostrado ineficaz em promover perda de peso 

duradoura nos graus mais avançados desta doença. Por esse motivo a cirurgia bariátrica 

(CB) surgiu como opção terapêutica, apresentando eficácia tanto na perda de peso 

quanto na melhora das doenças associadas. A maioria (80%) dos pacientes que realiza a 

CB são mulheres em idade fértil, sendo que a chance de engravidar após a CB é muito 

grande. No entanto, às implicações clínicas e nutricionais para a mãe e para o feto 

podem ser graves. Sendo assim, o objetivo do presente estudo, foi discutir através de 

revisão bibliográfica as deficiências nutricionais de uma gestação e as implicações para o 

bebê, após o Bypass Gástrico em Y de Roux (BGYR). Foi encontrado dado na literatura 

duas mulheres gestantes não suplementadas com quadro de fadiga e desnutrição em 

ferro, folato e B12 que tiveram bebês com defeitos neurais. Em um estudo com nove 

gestantes que utilizaram suplemento foi observado que não houve problemas durante a 

gestação; no entanto, três bebês nasceram com baixo peso e um parto foi prematuro. Em 

30 pacientes gestantes usando suplementos, a principal complicação observada foi 

anemia, e 23% dos bebês nasceram com baixo peso. Em conclusão notou-se que estado 

nutricional durante a gravidez, desempenha um papel importante no início dos processos 

de desenvolvimento fetal e dos resultados neonatais. Apesar do uso de suplementos 

parecerem garantir um melhor estado nutricional das gestantes, mais estudos são 

necessários para avaliar as doses mais adequadas. Por ser um grupo especial é 

necessário que as pacientes de CB sejam orientadas sobre a importância da 

suplementação com micronutrientes específicos, sobre o acompanhamento de exames 

laboratoriais e psicológicos. 

Palavras-chave: Obesidade; Bypass Gástrico em Y de Roux; Gestação. 
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ANÁLISE DE ADEQUAÇÃO NUTRICIONAL DO PROGRAMA NUTRISUS 
 
 

Aluna: MATOS, Flávia Batista de.  

Orientador: NEVES, Alden dos Santos.  

 

 

RESUMO 
 

 

A fome oculta em crianças é um tema pouco abordado e que apresenta uma 

prevalência alta em todos os níveis sociais, trazendo consequências graves à saúde 

de crianças no mundo todo. A fome oculta é definida como a carência não aparente 

de um ou mais micronutrientes e identificada como o problema nutricional mais 

prevalente no mundo. O Ministério da Saúde lançou oficialmente em março de 2015, 

a Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em pó – 

NutriSUS, que consiste na adição direta de nutrientes à alimentação oferecida às 

crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses em creches. O presente estudo teve por 

objetivo fazer uma análise de adequação nutricional do suplemento ofertado pelo 

programa NutriSUS em relação às necessidades nutricionais das crianças na faixa 

etária prevista no programa. Na análise de adequação nutricional da composição do 

sachê do NutriSUS verificou-se que vários nutrientes estão inadequados para a faixa 

etária correspondente.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: fome oculta; transtornos da nutrição infantil; micronutrientes. 
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ESTADO NUTRICIONAL X TRÍADE DA MULHER ATLETA: 
UMA REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

Aluna: Raymundo, Jéssica da Silva.  

Orientador: Souza, Elton Bicalho de. 

 

 

RESUMO 
 

 

Durante um longo período da história, acreditava-se que a mulher possuía uma 

fisiologia inadequada para a prática de esportes. Contudo, após a 2ª Guerra 

Mundial, aconteceram mudanças socioculturais, que inseriram a classe em 

atividades esportivas. Tal inserção justifica a demanda por estudos científicos, que 

visem à compreensão sobre a influência da prática esportiva intensa e/ou 

competitiva na saúde e capacidade de reprodução da mulher, uma vez que existem 

relatos científicos de que pode ocasionar baixa disponibilidade de energia, 

amenorreia e osteoporose, caracterizando a Tríade da Mulher Atleta (TMA). O 

objetivo do presente trabalho foi elucidar, segundo a literatura, a influência do estado 

nutricional em mulheres acometidas por um ou mais sintomas da TMA. O trabalho 

consistiu de uma revisão da literatura científica sobre a influência da nutrição na 

TMA. Foram realizadas buscas nas bases de dados LILACS, MEDLINE, PUBMED E 

SCIELO, e pesquisadas publicações em português e inglês, sem delimitação do ano 

de publicação, para ampliar os achados. De acordo com o descrito na presente 

revisão, mulheres atletas de algumas modalidades normalmente seguem dietas de 

baixo aporte energético, sendo este um dos principais fatores de risco relacionado 

ao desencadeamento da TMA. 

 

 
 
 
Palavras-chave: Saúde da mulher; Síndrome da tríade da mulher atleta; 

Amenorreia. 
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AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA 
BARIÁTRICA: UMA ABORDAGEM ANTROPOMÉTRICA E BIOQUÍMICA 

 
 
Aluna: LEOPOLDINO, Fernanda da Silva.  

Orientadora: OLIVEIRA, Cyntia Ferreira de.  

 

 

RESUMO 
 

A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura 

corporal e está associada a várias doenças não transmissíveis. Atualmente é apontada 

como um grande problema de saúde pública tanto nos países desenvolvidos como 

naqueles em desenvolvimento. A cirurgia bariátrica vem sendo utilizada como um novo 

tratamento para a obesidade, alcançando resultados como rápida perda de peso e 

redução das comorbidades relacionadas ao excesso de peso. É importante ressaltar que 

o risco de deficiência nutricional é comum, dentre elas merecem destaques a deficiência 

de ferro e vitamina b12 e consequentemente implica em mudança no estado nutricional 

do paciente no pós-operatório. No entanto, vale ressaltar que a deficiência nutricional 

pode estar presente desde o período pré-operatório. Portanto o estudo teve como 

objetivo avaliar o estado nutricional de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, nos 

períodos pré e pós-cirúrgicos. Tratou-se de um estudo restrospectivo, onde foram 

analisados prontuários de pacientes adultos (> 18anos) que eram submetidos à cirurgia 

bariátrica em uma clinica de referência na cidade de Volta Redonda, RJ. Dos 58 

prontuários analisados do pré-operatório 27,6% apresentaram deficiência de vitamina 

B12 e 10,3% deficiência de ferro. Não foram detectados baixos níveis de transferrina. Em 

relação ao pós cirurgico da bariátrica (de até 1 ano) , apenas 10 pacientes tiveram o 

acompanhamento registrado em prontuário, porém nenhum deles apresentaram valores 

de parâmetros bioquímicos inadequados. Concluí-se que muitos pacientes já são 

operados apresentando alguma deficiência nutricional, como o ferro e a vitamina B12. 

Sendo assim é importante a avaliação e o acompanhamento nutricional pré-operatório 

mais longos evitando a deficiência nutricional e o agravamento no pós operatório da 

cirurgia bariátrica.  

Palavras-chave: Obesidade; Cirurgia bariátrica; Estado nutricional. 
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ESTADO NUTRICIONAL DE GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EM 
UBS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA-RJ 

 
 

Aluna: LEITE, Yasmin Pereira de Souza.  

Orientadora: OLIVEIRA, Cyntia Ferreira de. 

 

 

RESUMO 
 

 

A adolescência é a fase de transição da infância para idade adulta, responsável pelo 

desenvolvimento e por mudanças de hábito. A gestação na adolescência é um fato 

preocupante, principalmente em relação ao seu estado nutricional, pois a 

adolescência necessita de alta demanda de nutrientes pra suprir suas necessidades 

e a do bebê. O presente estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricional de 

gestantes adolescentes. Estudo transversal retrospectivo, feito por meio de análises 

de prontuários de 16 gestantes adolescentes, atendidas em duas unidades básicas 

de saúde de Volta Redonda-RJ. As variáveis analisadas foram: peso pré-

gestacional, ganho de peso gestacional, dados de exames bioquímicos de 

hemoglobina, hematócrito e glicose e o peso do bebê ao nascer. Os dados foram 

analisados por meio de média ± desvio padrão. Em relação ao IMC pré-gestacional 

93,7% (n=15) eram eutróficas e 6,3% (n=1) eram sobrepeso. Das gestantes 

eutróficas 46,7% (n=7) tiveram ganho inadequado, 33,3% (n=5) ganho adequado e 

20%(n=3) ganho excessivo. Os resultados indicam que 66,7% das gestantes 

eutróficas tiveram ganho inadequado. Concluímos que a eutrofia foi presente na 

maioria das gestantes, porém as mesmas apresentaram maior numero de ganho de 

peso inadequado. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Estado nutricional; Gestação; Adolescência.  
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USO POTENCIAL DO RESVERATROL NA MELHORA DA CAPACIDADE 
ANTIOXIDANTE DE PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA INTENSA 

 
 

Aluna: Correa, Larissa Ferreira Campbell. 

Orientadora: Oliveira, Cyntia Ferreira de.  

 

 

RESUMO 
 

 

A realização de exercícios físicos frequentes de alta intensidade como o realizado 

por atletas e militares, pode aumentar a produção de radicais livres que associados 

ao metabolismo energético acelerado contribuem para o aumento de lesões, fadiga 

crônica e overtraining, prejudicando o desempenho dos atletas. Para prevenir os 

efeitos causados pelo estresse oxidativo, o organismo possui vários mecanismos 

antioxidantes. O resveratrol, um polifenol encontrado na uva, tem sido apontado 

como importante antioxidante, ao longo dos últimos anos o interesse nos seus 

benefícios tem aumentado e estudos in vivo e in vitro apontam para sua atuação na 

melhora do desempenho do exercício, força muscular e metabolismo oxidativo em 

indivíduos altamente treinados. O objetivo do presente trabalho foi buscar através de 

revisão bibliográfica evidências para o uso do resveratrol como suplemento 

alimentar atuando como antioxidante em praticantes de exercício físico intenso. Com 

caráter descritivo, o levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados 

PubMed, SciELO, Lilacs, com estudos sem limite de ano. Baseado nos estudos 

realizados foi possível concluir que a suplementação com resveratrol é capaz de 

melhorar a capacidade antioxidante de praticantes de atividade física intensa. 
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ADEQUAÇÃO DA ROTULAGEM NUTRICIONAL DE PRODUTOS 
COMERCIALIZADOS NA REGIÃO SUL FLUMINENSE – RJ 

 

 

Aluna: MORAES, Camilla de Oliveira.  

Orientadora: MALLET, Aline Cristina Teixeira.  

Coorientadora: OLIVEIRA, Cyntia Ferreira de.  

 

 

RESUMO 
 

 

A rotulagem é um meio pelo qual se estabelece um canal entre as empresas 

produtoras de alimentos e os consumidores. Dessa forma, a legislação na área de 

alimentos tem sido vista como importante estratégia para auxiliar na redução de 

doenças crônicas não transmissíveis associadas ao padrão de consumo, 

contribuindo para a melhora na dieta da população, garantindo acesso à informação 

útil e confiável. No Brasil, o uso das informações nutricionais tornou-se obrigatória a 

partir de 1999, com a criação da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

sendo a responsável pela normatização e fiscalização dos rótulos de alimentos. As 

principais resoluções de diretoria colegiada (RDC) referentes à rotulagem de 

alimentos industrializados no Brasil são: RDC nº. 359/2003, RDC nº. 360/2003 e 

RDC nº. 163/2006. O objetivo do estudo foi analisar a adequação da rotulagem 

nutricional de 50 produtos comercializados na região Sul Fluminense frente às 

legislações vigentes. Os resultados mostraram que 76% dos rótulos analisados 

apresentaram algum tipo de inadequação, dentre elas destacam-se a ausência de 

informação nutricional (87%), medida caseira (10%) e gordura trans (3%). Conclui-se 

que a maioria dos fabricantes não cumpre a legislação brasileira em vigor, o que 

torna necessário uma fiscalização mais eficaz para garantir a saúde do consumidor, 

bem como o comprometimento dos fabricantes para o cumprimento da legislação. 
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INFLUÊNCIA DA DIETA MATERNA NA COMPOSIÇÃO 
 DE ÁCIDOS GRAXOS DO LEITE HUMANO 

 
 

Aluna: RAMOS, Vanessa Souza.  

Orientadora: OLIVEIRA, Cyntia Ferreira de. 

 

 

RESUMO 
 

 

O leite materno (LM) é um alimento completo que supre as necessidades 

energéticas dos recém-nascidos (RN). É o único alimento que deve ser oferecido até 

os seis meses de vida. Uma fração desse leite é de lipídios, é nele que são 

encontrados os ácidos graxos essenciais responsáveis em auxiliar no 

desenvolvimento desde a infância até a vida adulta. Esses ácidos graxos, mais 

especificamente os seus metabólicos poliinsaturados, como o ácido araquidônico 

(AA) e o ácido docosaexaenoico (DHA), são indispensáveis ao crescimento e 

desenvolvimento fetal. Em um estudo realizado em 67 países, concluiu uma 

correlação negativa entre a amamentação na primeira hora pós-parto e a 

mortalidade neonatal até 28 dias pós-parto. Em outro estudo, foi observado que a 

mortalidade infantil de São Paulo superava a média nacional e que poderiam ser 

evitada se essas crianças tivessem sido amamentadas. Porém, a qualidade do leite 

que é oferecido ao RN depende diretamente da qualidade com que a nutriz se 

alimenta. No Estudo realizado com 34 gestantes demonstrou que a suplementação 

com DHA e EPA durante a gravidez aumenta a concentração ômega 3 de cadeia 

longa no leite humano. Também, em outro estudo, a ingestão de fontes marinhas foi 

aumentada em voluntárias e concluiu que essa prática melhorou a concentração de 

DHA no LM. Na mesma linha em outro estudo, foi analisada a ingestão de salmão 

durante a gestação e teve como resultado que a suplementação desse peixe 

aumenta as concentrações de EPA e DHA do LM. Mostrando assim que é 

importante a intervenção nutricional durante a gravidez como também se faz 

importante durante a amamentação. Assim, o presente estudo tem como objetivo 

discutir a influência da dieta da nutriz na composição de ácidos graxos do leite 
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humano e as repercussões para o desenvolvimento do bebê. Foram eleitos estudos 

científicos que falassem da importância da amamentação e como a qualidade da 

dieta ou suplementação de ω3 podem influenciar na composição dos ácidos graxos 

do leite humano. Foi concluído que nutrizes que ingerem alimentos ricos em ω3 

melhoram o perfil lipídio do leite e que sua suplementação pode influenciar na 

concentração deste alimento. Por isso, a escolha da dieta deve ser vista seriamente, 

principalmente quando se pensa na saúde da criança a curto e longo prazo. 
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SENTIMENTOS DESCRITOS POR PORTADORES DE DIABETES AO SE 
DEPARAREM COM O DIAGNÓSTICO 

 

 

Aluna: VIEIRA, Tatiane Ramos. 

Orientador: SOUZA, Elton Bicalho de. 

 

 

RESUMO 
 

 

Os sentimentos negativos que os portadores de diabetes possuem ao descobrirem a 

doença podem ser um complicador para o prognóstico da doença. Tristeza, 

desânimo, culpa e até mesmo depressão contribuem para a não adesão ao 

tratamento dietoterápico e resistência para a mudança de seus hábitos alimentares e 

de seu estilo de vida. O estudo teve como objetivo verificar o conhecimento dos 

participantes atendidos em primeira consulta num ambulatório de nutrição sobre a 

importância da alimentação no tratamento do diabetes mellitus, bem como os 

sentimentos e medos reportados por estas pessoas ao receberem o diagnóstico. 

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa e qualitativa, com 10 diabéticos 

que foram encaminhados para o setor de Nutrição. Foram verificadas as variáveis 

sociodemográficas, antropométricas, estilo de vida e os sentimentos e medos 

relacionados ao diagnóstico, além de aspectos relacionados à alimentação atual dos 

participantes.A maioria dos participantes acredita que alimentação interfere no 

tratamento da doença e, quanto aos sentimentos relatados, cada indivíduo possui 

uma maneira diferente de lidar com o DM, sendo a amputação e a cegueira os 

medos mais frequentes diante as complicações do DM.  
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ANÁLISE DO CONHECIMENTO DE ALUNOS DE NUTRIÇÃO SOBRE 
ALIMENTOS TRANSGÊNICOS 

 

 

Aluna: FUMIAN, Laura Milagres.  

Orientador: NEVES, Alden dos Santos. 

 

 

RESUMO 
 

 

É de extrema importância o conhecimento por parte dos nutricionistas em formação 

a respeito dos organismos geneticamente modificados (OGMS), chamados também 

de transgênicos, pois podem afetar o meio ambiente, a renda do pequeno produtor, 

a saúde, alimentos tradicionais da nossa cultura, segurança alimentar e nutricional e 

ainda nosso direito de soberania alimentar. O presente estudo teve como objetivo 

analisar o conhecimento de estudantes de Nutrição de um Centro Universitário 

localizado em Volta Redonda sobre alimentos transgênicos. O estudo é prospectivo, 

transversal, com uso de instrumentos de coleta de dados, onde os alunos 

responderam a um questionário fechado, com 7 perguntas, desenvolvido com base 

no estudo de Canossa et al. (2006). Os resultados mostram que a maioria dos 

estudantes do curso possui conhecimento sobre alimentos transgênicos, porém 42% 

não sabem identificar-lós. Verificou-se que o conhecimento dos alunos sobre 

alimentos transgênicos aumenta com o decorrer do curso, sendo a faculdade o meio 

de informação mais citado pelos mesmos, que demonstraram maior conhecimento 

sobre OGM. É possível concluir que o conhecimento dos estudantes de nutrição 

sobre transgênicos atinge um linear satisfatório. Demonstra-se importante a 

abordagem do tema ao longo da formação acadêmica em nutrição, pois os futuros 

nutricionistas devem estar preparados para defender uma opinião crítica a respeito 

dos OGM, por serem alimentos sem garantia de segurança alimentar e nutricional, e 

ainda, causarem impactos ambientais.  
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AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE DIETAS ISENTAS DE GLÚTEN PRESENTES NA 
INTERNET VOLTADAS PARA O EMAGRECIMENTO 

 

 

Aluna: GOMES, Thaís e Silva.  

Orientador: SILVA, Marcelo Augusto Mendes da.  

 

 

RESUMO 
 

 

A obesidade é uma doença crônica não transmissível (DCNT) caracterizada pelo 

acúmulo excessivo de gordura corporal. Atualmente alguns indivíduos vêm adotando 

a dieta sem glúten, retirando ou evitando alimentos que contenham essa proteína, 

pois acreditam que o consumo desses alimentos pode influenciar no ganho de peso. 

O objetivo do trabalho foi avaliar o valor nutricional das dietas isentas de glúten 

voltadas para o emagrecimento disponíveis na internet. Para isso usou-se como 

termo descritor a frase: “dietas sem glúten para emagrecimento”, sendo que as 

primeiras 50 dietas constituíram a unidade amostral para a realização do estudo. 

Avaliou-se a adequação de energia, carboidrato, proteína, gorduras totais, cálcio, 

ferro e as vitaminas A e C destas dietas. Observou-se que a média do valor calórico 

das dietas prescritas foi de 1.117,62 ± 187,13 kcal, sendo que 33 (66%) estavam 

com valor calórico abaixo de 1200 kcal, e 17 (34%) com valor igual ou superior. Com 

relação aos macronutrientes: 88% das dietas apresentaram-se hipoglicídicas, 98% 

hiperproteicas e 54% normolipídicas. A maioria das dietas apresentou-se 

inadequada na oferta de micronutrientes, com destaque para os valores de ferro 

para as mulheres (96% inadequadas) e de cálcio (90% inadequadas). Conclui-se 

após a análise das dietas que a retirada de glúten não pode ser considerada o 

principal fator que irá influenciar no emagrecimento e sim o baixo valor calórico 

encontrado. 
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AVALIAÇÃO DO RESTO-INGESTÃO DE UMA CHURRASCARIA LOCALIZADA 
NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA – RJ 

 

 

Aluna: Polita, Luciane.  

Orientador: SILVA, Marcelo Augusto Mendes da. 

 

 

RESUMO 
 

 

O Brasil é um dos principais produtores de alimentos do planeta e desperdiça 

anualmente cerca de R$ 112 bilhões, os quais, se aproveitados, poderiam alimentar 

em torno de 30 milhões de pessoas. Este trabalho teve como objetivo avaliar a 

ocorrência do desperdício de alimentos em uma churrascaria localizada no 

município de Itatiaia, RJ, na forma de resto-ingestão. Durante 15 dias consecutivos 

do mês de agosto de 2015 determinou-se o resto ingestão, em uma churrascaria 

que oferece refeições do tipo self-service. Os resultados mostraram que em nenhum 

dos dias avaliados os valores de resto ingestão foram abaixo do recomendado na 

literatura (10%), sendo a média 20,7±6,4%. Já o desperdício médio por cliente foi de 

150g ± 60g enquanto que o desperdício médio por dia foi de 11,9kg ± 4,8kg. Através 

dos resultados obtidos conclui-se que o desperdício do local é elevado o que gera 

custos desnecessários ao estabelecimento, sendo recomendada a implementação 

de estratégias de conscientização para redução do desperdício e aumento do lucro 

da empresa. 
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FATORES DETERMINANTES NO DESENVOLVIMENTO  
DA OBESIDADE EM ADOLESCENTES 

 

 

Aluna: LEITOGUINHO, Tamara Emmilly de Almeida.  

Orientadora: JORDÃO, Ivyna Spínola Caetano.  

 

 

RESUMO 
 

 

A prevalência da obesidade vem crescendo intensamente na infância e na 

adolescência. O interesse sobre os efeitos do ganho de peso excessivo tem 

aumentado consideravelmente. A obesidade é uma doença silenciosa com causas 

multifatoriais. A adolescência é a transição entre a infância e a vida adulta. Cerca de 

50% das crianças obesas aos seis meses de idade e 80% das crianças obesas aos 

cinco anos de idade poderão permanecer obesas, por isso, a preocupação quanto à 

prevenção, diagnóstico e tratamento da obesidade tem-se voltado principalmente na 

infância e na adolescência. Diante disto, o presente estudo teve por objetivo, 

investigar os fatores determinantes do desenvolvimento da obesidade na 

adolescência, que teve como base, artigos científicos, literatura em livros. O 

levantamento bibliográfico permitiu que os fatores ambientais, sociais, psicológicos, 

biológicos, o histórico familiar, o desequilíbrio entre o consumo alimentar excessivo e 

atividade física reduzida, as poucas horas de sono e os fatores genéticos, podem 

contribuir para o ganho de peso excessivo, tendo como conseqüência a Obesidade. 

A participação de profissionais de saúde, de modo especial, do nutricionista é de 

extrema importância para promoção de hábitos saudáveis e para a manutenção do 

peso. 
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NEOPLASIAS GASTROINTESTINAIS E CAQUEXIA:  
UMA ABORDAGEM NUTRICIONAL 

 

 

Aluna: SILVA, Luciana Pinheiro da.  

Orientadora: OLIVEIRA, Cyntia Ferreira de. 

 

 

RESUMO 
 

 

O câncer é a segunda doença que mais leva a óbito nos países desenvolvidos e em 

todo o mundo os tumores do trato gastrointestinal são muito incidentes, podendo 

levar o indivíduo a óbito não apenas pela doença em si, mas sim pela presença de 

um quadro de desnutrição severa, conhecido como caquexia. Ela acomete grande 

parte dos pacientes oncológicos, em especial, os portadores de tumores 

gastrointestinais, levando a uma piora no seu quadro clínico e nutricional. O 

presente estudo procurou mostrar, através de uma revisão da literatura dos últimos 

dez anos, a associação existente entre desnutrição e caquexia em portadores de 

neoplasias gastrointestinais e avaliar se a terapia nutricional é capaz de auxiliar na 

diminuição de complicações, bem como melhora da qualidade de vida desses 

pacientes. Concluiu-se que quando a terapia nutricional é iniciada no princípio da 

doença e antes do inicio do tratamento antineoplásico, ela é capaz de melhorar a 

ingestão energética e protéica do paciente, reduzir o número de complicações, 

auxiliar na manutenção do peso, melhorando sua qualidade de vida e diminuindo os 

riscos de morte. Por outro lado, se iniciada tardiamente, quando o indivíduo já 

apresenta algum grau de desnutrição, ela não é capaz de garantir melhoras 

nutricionais e, com isto, o quadro clínico do paciente torna-se ainda mais 

comprometido. 
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ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE A ALIMENTAÇÃO E A ACNE VULGAR 
 
 

Aluna: PAES, Sany do Nascimento Dias. 

Orientador: SILVA, Marcelo Augusto Mendes da.  

 

 

RESUMO 
 

 

A acne é provavelmente a mais frequente doença cutânea cujos gastos com 

tratamento nos Estados Unidos ultrapassam US$ 2 bilhões anuais. É uma doença 

multifatorial que ocorre por uma doença específica da unidade pilossebácea. Este 

estudo teve como objetivo comparar o perfil alimentar de indivíduos que apresentam 

acne e aqueles isentos da doença, bem como avaliar a interferência do nível de 

estresse no acometimento da doença. Foram avaliados o perfil alimentar por meio 

de questionário de frequência alimentar (QFA) e Recordatório de 24 horas, além do 

grau de estresse de 57 indivíduos, dentre eles 30 possuíam acne e 27(controle) não 

possuíam. Nestes o nível de estresse e os resultados demonstram maior nível de 

estresse no grupo com acne do que no grupo controle. O consumo alimentar 

analisado através do Recordatório 24h e do QFA compara a ingestão de 

macronutrientes para os dois grupos (indivíduos com acne e grupo controle), o 

consumo dos indivíduos com acne se iguala quantitativamente ou supera o grupo 

controle em praticamente todos os grupos alimentares, sendo apenas no 

fornecimento de lipídios no grupo de leguminosas e ovos aquele em que grupo de 

sujeitos com acne teve menor taxa de consumo em relação ao grupo controle. 

Conclui-se com este trabalho que houve uma tendência de consumo maior por 

alimentos de índice glicêmicos mais elevados no grupo com acne do que no grupo 

controle, ressaltando também que o nível de estresse dos participantes pode 

também interferir no aparecimento da doença. 

 
 
Palavras-chave: Acne vulgar; consumo alimentar; estresse; índice glicêmico; 
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A RADIOGRAFIA PANORÂMICA COMO UM ALERTA QUANTO A 
POSSIBILIDADE DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 

 

 

Alunos: SILVA, Alessandro Rodrigues; FONSECA, Viviane Rocha Monteiro. 

Orientadora: CAETANO, Roberta Mansur. 

Coorientador: NETTO, Alcemar Gasparini. 

 

 

RESUMO 
 
 

A radiografia panorâmica é um exame de rotina na clínica odontológica, cuja 

avaliação não deve ficar restrita a dentes e maxilares, pois possibilita o diagnóstico 

precoce dos ateromas calcificados na artéria carótida dos pacientes, apesar de não 

ser um exame de excelência para a investigação desse tipo de calcificação, 

entretanto, contribui na detecção dessas lesões em pacientes assintomáticos. O 

objetivo desse estudo foi avaliar a prevalência de ateromas calcificados da artéria 

carótida, detectados em radiografias panorâmicas e elucidar como podem ser 

visualizados pelo cirurgião dentista. Foram utilizados arquivos digitais de 100 

radiografias panorâmicas efetuadas em pacientes encaminhados com a solicitação 

do referido exame ao Serviço Especializado em Radiologia Odontológica – SERO, 

da cidade de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Foram selecionados 

pacientes com idade mínima de 40 anos, 50 do gênero feminino e 50 do gênero 

masculino. O ateroma calcificado na artéria carótida foi visualizado como uma massa 

radiopaca na lateral das radiografias, abaixo do ângulo da mandíbula, próximo ao 

osso hioide e das vértebras C3 e C4, que corresponde à área de bifurcação da 

artéria carótida comum. Foi detectado em 32 pacientes, portanto, a prevalência foi 

de 32%, sendo 22% no gênero feminino e 10% no masculino. 
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AGENESIA DE DENTES PERMANENTES PREVALÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO 
NUMA POPULAÇÃO BRASILEIRA 

 
 

Alunos: PAULA, Jéssica Ribas, SANTOS, Priscilla Alves.  

Orientador: CURY, Sergio Elias Vieira. 

Coorientador: CURY, Maria Dorotéa Pires Neves. 

 
 

RESUMO 

 

 

O termo Hipodontia tem sido usado para descrever agenesias de um a seis dentes 

excluídos os terceiros molares. Objetivo: avaliar a prevalência e a distribuição de 

hipodontia numa população, através de análise de radiografias panorâmicas. 

Metodologia: Cinco mil quinhentas e oitenta radiografias panorâmicas pertencentes 

ao arquivo da disciplina de Patologia Bucal do Curso de Odontologia do UniFOA, 

Volta Redonda, Rio de Janeiro, obtidas no período de janeiro a dezembro de 2014, 

foram avaliadas sobre a presença de imagens compatíveis com hipodontia. 

Resultados: Dentre as 5.580 radiografias examinadas, foram encontrados 77(1,38%) 

indivíduos com imagem correspondente à ausência do germe dentário. A idade 

variou de 6 a 54 anos, com média de 17,5 anos. Ocorreram 40 casos no gênero 

feminino (51,95%) e 37 no masculino (48,05%), numa relação 1,08x1. O 2º pré-

molar inferior foi o dente mais afetado com 57,60% (n=72), seguido do pré-molar 

superior com 24,40% (n=28). Conclusão: A frequência de indivíduos com imagem 

correspondente à ausência do germe dentário foi de 1,38%, sendo o gênero 

feminino ligeiramente mais acometido pela alteração. O dente mais frequente 

envolvido foi o 2º pré-molar inferior seguido do 2º pré-molar superior.  
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Orientador: CURY, Sérgio Elias Vieira. 

Coorientador: CARVALHO, Marcus Vinicius Ribeiro. 

 
 

RESUMO 
 

 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a prevalência de neoplasias de 

glândulas salivares na população de Volta Redonda. Medodologia: Estudo 

retrospectivo em 05 anos nos registros de diagnósticos histopatológicos 

pertencentes ao arquivo da disciplina de Patologia Bucal do Curso de Odontologia 

do UniFOA, oriundo do extinto Hospital da Companhia Siderúrgica Nacional, em 

Volta Redonda, compreendidos entre os anos de 1996 e 2000. Resultados: Foram 

encontrados 58 (1,04%) indivíduos com diagnóstico histopatológico de neoplasia de 

glândula salivar, variando a idade de 7 a 82 anos, onde a predileção foi o sexo 

masculino, sendo ao diagnóstico histopatológico 50% dos tumores benignos e 50% 

malígnos, onde o Adenoma Pleomórfico foi predominante seguido do 

Adencarcinoma de Células Acinares, Carcinoma Adenóide Cístico, Carcinoma 

Mucoepidermóide e Adenoma Monomórfico. Conclusão: A prevalência de tumor 

benigno foi o Adenoma pleomórfico e a prevalência de turmor maligno foi o 

adenocarcinoma de células acinares. 
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UTILIZADAS NA ODONTOLOGIA 

 
 
Alunos: WANDERLEY, Gabriela Thomsen; MARTINS, Guilherme Silva. 

Orientador: SILVA, Claudio Luis de Melo. 

Coorientador: FREITAS, Rodrigo Xavier. 

 

 

RESUMO 
 

 

O objetivo do presente estudo foi realizar uma análise morfológica da superfície de 

duas cerâmicas utilizadas em odontologia, uma feldspática e outra de dissilicato de 

lítio. Para isso foram confeccionados 15 discos de cada material, medindo 5mm de 

diâmetro e 2 mm de espessura. Os discos tiveram sua superfície tratada com ácido 

fluorídrico nas concentrações de 5% e 10% variando o tempo de aplicação desse 

ácido. As amostras foram montadas em stubs metálicos e metalizadas a ouro e 

depois foram avaliadas qualitativamente no microscópio eletrônico de varredura. A 

seguir, a rugosidade da superfície foi medida utilizando um microscópio confocal. Foi 

possível concluir que o condicionamento com ácido fluorídrico nas duas 

concentrações e nos tempos experimentais propostos alterou a morfologia e 

aumentou a rugosidade das cerâmicas de todos os grupos tratados, gerando uma 

condição favorável para o embricamento micro mecânico com o agente cimentante 

resinoso. 
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TRATAMENTO ORTODÔNTICO EM PACIENTES COM PERIODONTO REDUZIDO 
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RESUMO 
 
 
A doença periodontal (periodontite) gera perda de equilíbrio entre o suporte 

periodontal e força de oclusão, resultando em alterações de posição dos dentes que 

podem comprometer tanto a função quanto a estética. O tratamento para pacientes 

com lesões oriundas da doença periodontal, como o periodonto reduzido, deve ser 

multidisciplinar. É necessário que o tratamento ortodôntico seja concomitante ao 

tratamento periodontal. Devendo o paciente estar com a doença periodontal 

controlada, o que envolve a conscientização dos hábitos de higiene bucal. A 

movimentação dentária deve ser leve e controlada, para evitar mais injúrias ao 

periodonto e danos adicionais. Permitindo, assim, com os dentes melhores 

posicionados, que o paciente tenha de volta sua função mastigatória, normal e 

estética. O objetivo desse trabalho foi avaliar, de acordo com a revisão de literatura, 

a possibilidade, os riscos e benefícios do tratamento ortodôntico em pacientes com 

periodonto reduzido. 
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AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PERIODONTAIS EM INDIVÍDUOS COM 
SÍNDROME DE DOWN 
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Coorientadora: MELO, Alice Rodrigues Feres. 

 

 

RESUMO 
 

 

As pesquisas na área de saúde dedicadas ao estudo de pacientes com 

necessidades especiais vêm aumentando o interesse de muitos profissionais no 

atendimento desses indivíduos, que requerem atenção diferenciada. Essa afirmativa 

torna importante o conhecimento de características e indicadores para o 

atendimento de indivíduos com síndrome de Down, que apresentam algumas 

características próprias. O objetivo do estudo foi avaliar as condições periodontais 

de indivíduos com Síndrome de Down dos municípios de Volta Redonda e Barra 

Mansa, no estado do Rio de Janeiro. O grupo foi composto de 31 indivíduos com 

síndrome de Down, sendo 18 do gênero feminino e 13 do masculino, com faixa 

estaria de 3 a 35 anos. Para a avaliação das condições periodontais foram 

utilizados: o índice IS (índice de sangramento) e o IHOS (índice de higiene oral 

simplificado). Os exames bucais foram realizados por um único avaliador em 

consultório dentário, com os dados coletados anotados em uma ficha específica e 

cadastrados posteriormente em um banco de dados. O índice de sangramento 

apontou que 74,19% dos indivíduos apresentaram sangramento à sondagem, 

caracterizando alteração periodontal. Quanto ao IHOS, foi observado que a higiene 

dos indivíduos piora conforme os indivíduos chegam a idade adulta. Concluímos 

portanto, que as condições periodontais dos indivíduos com Síndrome de Down 

merecem atenção, pois apresentam alta porcentagem de sangramento gengival 

caracterizando inflamação tecidual e pobre higiene oral. 
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ANTIBIOTICOTERAPIA EM PERIODONTIA E A RESISTÊNCIA BACTERIANA 
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Coorientador: LOBO, Sergio Luis Manes. 

 

 

RESUMO 
 
 
Diversos estudos comprovam que a mecanoterapia associada à antibioticoterapia 

têm se mostrado o método mais eficaz no combate a doença periodontal, mas, em 

muitos casos se faz necessário utilização de antibióticos. O uso desses fármacos 

não pode ser feito de maneira arbitrária, sem primeiro estudar o caso e ver se 

realmente há indicação, pois a formação da resistência pelas bactérias não pode ser 

ignonorada. A bactéria pode transmitir material genético, fazendo com que outras 

bactérias, antes não resistentes, desenvolvam a resistência a determinado 

medicamento. Bactérias podem passar de um indivíduo hospedeiro para outro, 

podendo futuramente inutilizar o efeito do fármaco no combate aos patógenos 

causadores da doença periodontal. O antibiótico, se utilizado de forma errada, pode 

levar ainda a intoxicação do paciente. O objetivo deste trabalho foi realizar uma 

revisão de literatura, mostrando o perigo do uso dos antibióticos sem critério, no 

tratamento periodontal. Estudo referenciado em bibliografias atualizadas, livros, 

periódicos e sites provenientes da Biblioteca do Centro Universitário UniFOA e 

biblioteca particular. É de extrema importância conhecer contra que tipo de patógeno 

se quer combater, e sobre as características e atuação dos principais fármacos 

contra o mesmo, afim de não utilizar o antibiótico sem necessidade, favorecendo 

assim a resistência bacteriana. O antibiótico não pode ser a forma de tratamento 

principal da doença periodontal, pois não penetra nas partes mais profundas do 

biofilme, sendo necessária a desorganização do mesmo através da raspagem e 

alisamento radicular. 
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UTILIZANDO O INDICE ceo-D 
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Coorientadora: HABIBE, Carolina Hartung. 

 

 

RESUMO 
 

 
O flúor em meio bucal é um importante recurso terapêutico na prevenção da cárie 

dentária. Uma das medidas para que se tenha um controle da prevalência de cárie 

em dentição decídua e permanente, é a fluoretação das águas de abastecimento 

público. O objetivo deste trabalho foi comparar a prevalência de cárie dentaria na 

dentição de crianças de 3 a 6 anos de idade, que vivem em um município onde a 

água de abastecimento é fluoretada (Volta Redonda-RJ), com as que vivem em 

município onde a água de abastecimento não possui fluoretação (Quatís-RJ), tendo 

como recurso o índice ceo-d. Foram selecionadas crianças de escolas situadas nos 

bairros de situação socioeconômica semelhantes em ambas as cidades. Em Volta 

Redonda, 61 crianças foram analisadas e em Quatís-RJ, 110. Foi realizada análise 

estatística descritiva e o teste de Mann-Whitney foi utilizado para avaliar a 

significância dos resultados. Foram encontradas diferenças significantes entre as 

duas amostras com a prevalência de cárie dentária menor nas crianças moradoras 

da cidade onde a água de abastecimento é fluoretada. Conclusão: A existência de 

flúor na água de abastecimento reduz a prevalência de cárie dentária em crianças. 
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ATITUDES E PRÁTICAS DE MÃES EM RELAÇÃO 
À SAÚDE BUCAL DE SEUS FILHOS 
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Coorientadora: HABIBE, Rosiléa Chain Hartung. 
 

 

RESUMO 
 
Avaliar o conhecimento e as atitudes de mães sobre a saúde bucal de seus filhos, 

incluindo hábitos de dieta e higiene oral. Método: Foi realizado um questionário e um 

diário de dieta de 24 horas com os pais/responsáveis de 41 crianças atendidas na Clínica 

Infantil do UniFOA. Além disso, foi realizado um levantamento do índice de cárie dentária 

(CPOD/ceo-d) através das fichas clinicas das crianças. Os dados encontrados foram 

tabulados e analisados através de estatística descritiva. Resultados: Os resultados 

revelaram baixo grau de escolaridade dos responsáveis. A média de idade das crianças 

foi de 5 anos e 9 meses. O índice CPOD e ceod foram, respectivamente 20, 29 e 7,20. A 

frequência média de ingestão de alimentos foi de 5.5 vezes ao dia. A maioria das 

crianças (90%) consumia alimentos ricos em sacarose. Quanto aos hábitos de higiene 

oral, 58% das crianças sempre escovavam os dentes após as refeições principais e 42% 

escovavam às vezes. Apenas 32% dos responsáveis sempre faziam a escovação dos 

dentes de seus filhos, 24% nunca realizavam, 30% realizavam às vezes e 14% apenas 

antes de dormir. Em acréscimo, 76% das crianças utilizavam dentifrícios fluoretados e 

24% não utilizavam dentifrícios fluoretados. Conclusão: Os resultados encontrados em 

nosso estudo revelaram que as mães apresentam conhecimentos e atitudes 

inadequadas para promover uma boa saúde bucal aos seus filhos, visto que a maioria 

das crianças consumia alimentos cariogênicos em alta frequência, além de realizarem 

higiene oral sem uma supervisão adequada de seus responsáveis. Portanto, faz-se 

necessário orientar melhor esses responsáveis no intuito de transmitir informações sobre 

cuidados com a saúde bucal de seus filhos, estimulando-os a adotarem comportamentos 

saudáveis e corretos. 
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APÓS ENVELHECIMENTO 

 
 

Alunos: AZEVEDO, Beatriz Jasmin; SOUZA, Emanuelli Zancanelli Bôsco. 
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Coorientador: SILVA, Claudio Luis de Melo. 

 

 

RESUMO 
 

 
No intuito de associar estética e resistência mecânica às cerâmicas, a base de composto 

de policristais de zircônia parcialmente estabilizada por ítria (YTZP) são as mais indicadas 

para confecção da infraestrutura de próteses dentárias parciais fixas. O objetivo desse 

trabalho foi analisar a resistência à flexão biaxial da cerâmica à base de YTZP antes e 

após seu envelhecimento através de ciclagem mecânica (fadiga cíclica) em ambiente 

úmido. Para o estudo foram utilizados blocos pré-sintetizados Ítrion ZirkonTransluzent 

(Zirkonzahn GMHB) de cerâmica YTZP. Foram confeccionadas amostras retangulares 

medindo 18mm x 4mm x 1,2mm e divididas em grupos (n=10): G1= controle YTZP, 

G2=YTZP envelhecida. As amostras do G2 sofreram envelhecimento, através de 

ciclagem mecânica (fadiga cíclica) no simulador de fadiga mecânica CERIOS ER 11000, 

de 106 ciclos com frequência de 4Hz em ambiente úmido, água destilada a 37º, 

reproduzindo os movimentos da mastigação em condições bucais. Utilizando carga de 

80N. Após envelhecimento, todos os grupos foram submetidos ao ensaio de flexão de 

três pontos na Máquina Universal de ensaios mecânicos (EMIC) com velocidade de 0,5 

mm/min. As médias dos valores de resistência à flexão dos grupos foram comparadas 

entre si através da análise estatística ANOVA e tratadas pelo teste Tukey ao nível de 5% 

de probabilidade. Sendo que, G1=645Mpa (DP±124) e G2=681Mpa (DP±129), não 

apresentaram diferenças estatisticamente significantes entre os grupos. Concluiu-se que 

a cerâmica YTZP estudada é favorável para a utilização de próteses dentais, uma vez 

que as tensões cíclicas não afetaram sua resistência à flexão. 
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AVULSÃO E REIMPLANTE DENTÁRIO: ESTUDO DE CASO 
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Coorientadora: RIBEIRO, Renata Pereira. 

 
 

RESUMO 
 
 
Avulsão dentária é caracterizada pelo deslocamento total do dente de seu alvéolo. É 

classificada como um dos mais complexos traumatismos dentários devido às 

complicações funcionais, estéticas, sociais, psicológicas ao pacientes. O prognóstico 

está relacionado às superfícies externas que tiveram contato com o elemento, aos 

meios de conservação, armazenamento, técnicas cirúrgicas de reimplante e 

proservação, associadas a propensões genéticas do paciente. Segundo a literatura 

atual, o sucesso do reimplante dentário está relacionado à técnica cirúrgica 

empregada, condições sistêmicas favoráveis e pode ser mensurado pelo tempo de 

permanência do dente em função na arcada dentária. Este estudo é uma revisão de 

literatura sobre avulsão dentária e relato de um caso clinico de traumatismo dento 

alveolar com avulsão e reimplante dentário. Nas bases de dados PubMed – Medline, 

Web of Science, Lilacs, BBO, Medcarib e Paho, os mais artigos recentes foram 

levantados assim como capítulos de livro sobre o tema proposto, como suporte 

científico ao registro de um caso clínico de avulsão dentaria e reimplante tardio. 

Concluiu-se que o reimplante deve ser realizado mesmo que tardiamente, assim 

reestabelecendo a estética e função do elemento na arcada, mantendo-o pelo maior 

tempo possível na função. 
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OSTEONECROSE DOS MAXILARES ASSOCIADA AO USO DOS 
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RESUMO 
 
 
Os bisfosfonatos são um grupo de medicamentos utilizados no tratamento de 

doenças de metástase óssea, câncer de pulmão, mieloma múltiplo, doença de 

Paget, hipercalcêmica maligna, doença do metabolismo de cálcio, como 

osteoporose. Esses compostos agem como eficazes inibidores da reabsorção óssea 

mediada pelos osteoclastos. Porém, uma importante complicação denominada 

osteonecrose dos maxilares vem sendo observada nos pacientes que fazem uso 

crônico desse medicamento por via oral, geralmente mulheres, que são portadoras 

de doenças metabólicas ósseas, como a osteoporose e pacientes oncológicos os 

quais fazem uso dos fármacos via endovenosa, tendo sua concentração terapêutica 

maior que o administrado por via oral. Há um maior índice de desenvolvimento da 

ONMB nos casos endovenosos do que por via oral, pois estudos mostram que há 

uma relação entre tempo, concentração e via de administração, para que haja o 

desenvolvimento da patologia. Tendo em vista a dificuldade do tratamento da 

osteonecrose dos maxilares associada aos bisfosfonatos, o foco deve ser a 

prevenção. Sendo o ideal a eliminação de quadros infecciosos orais antes da terapia 

com os bisfosfonatos, orientação do paciente quanto as condições das quais se 

encontra e que deverá manter, para fazer uma excelente higiene bucal, iniciando o 

tratamento preventivo com uma anamnese interrogativa e congruente, possibilitando 

maior eficácia do tratamento. 
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IDENTIFICAÇÃO HUMANA ATRAVÉS DA ARCADA DENTÁRIA 
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RESUMO 

 

 

A odontologia legal é tratada como ramo da Medicina Legal restrito à região de 

cabeça e pescoço, correspondendo as perícias no vivo, morto, nas ossadas, em 

fragmentos, em trabalhos odontológicos e, até mesmo em peças dentárias isoladas 

e/ou vestígios lesionais. As identificações realizadas por odontologistas nos 

desastres em massa alcançam aproximadamente 70% das identificações que se 

tem realizado mundialmente, comprovando ser um método de tradição e provada 

eficácia. As forças traumáticas são tão intensas que a fragmentação permite apenas 

a preservação dos tecidos mais resistentes e, nestes casos, os dentes são as 

principais fontes para a identificação. A comparação odontológica é imprescindível 

no processo de identificação das vítimas de acidentes em massa, podendo ser 

utilizada de forma isolada ou em conjunto com outras técnicas. 
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CORRELAÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL E O NASCIMENTO DE BEBES 
PREMATUROS E DE BAIXO PESO 
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RESUMO 
 
 
Doenças sistêmicas afetam o sistema estomatológico da mesma maneira que 

enfermidades bucais podem influenciar a saúde geral do indivíduo. A periodontite, 

uma das mais frequentes, é uma doença inflamatória infecciosa que afeta o 

periodonto. Essa patologia vem ganhando ainda maior destaque pela sua correlação 

o nascimento de bebês prematuros. Acredita-se ter associação dessa doença com o 

aumento do risco de algumas alterações sistêmicas (como o tabagismo, diabetes, 

stress), podendo ser apontado também como possível causa de distúrbios 

cardiovasculares, devido a sua capacidade de produzir em áreas distantes, focos de 

inflamação. A medicina, particularmente na área da obstetrícia, pois está em relação 

direta com desfechos desfavoráveis em gestações. Alguns desses desfechos são o 

parto prematuro e óbitos neonatais associados às sepses de recém-nascidos, por 

micro-organismos bacterianos gra-negativos. Logo é importante realizar medidas 

preventivas à doença periodontal em pacientes que planejam engravidar e em 

pacientes que ja estejam grávidas. Com isso, pretende-se minimizar os riscos de 

parto prematuro e nascimento de bebês de baixo peso. Baseado em uma revisão de 

literatura, procurou-se avaliar a relação existente entre a doença periodontal e o 

nascimento de bebês prematuros e de baixo peso. Foram utilizados artigos 

científicos, monografias, dissertações e teses, nas diversas bases de dados, 

publicados entre os anos de 1998 a 2014. 
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MANTENEDOR PASSIVO E RECUPERADOR DO ESPAÇO COMO 
TERAPÊUTICA PARA PREVENÇÃO DA MÁ OCLUSÃO 

 
 

Alunos: PEREIRA, Heloá MAGALHÃES, Vanessa Furtado. 

Orientador: FARIA, Maria Livia Salles Tavares. 

Coorientador: BITTENCOURT, Pedro Augusto Peixoto. 

 

 

RESUMO 
 
 
O dente decíduo esfolia na época correta dando lugar a dentição permanente, 

evitando alterações no sistema estomatognático. Quando, por algum fator cárie, 

traumatismo, erupção ectópica o decíduo é removido sem a cronologia correta, 

acarreta alterações na fala, estética, mastigação e promove a má oclusão. Deve-se 

lançar mão do uso de aparelhos dentários que manterão ou irão recuperar o espaço 

para a erupção do dente permanente correspondente. Nesse trabalho foi realizada 

revisão bibliográfica, utilizando os seguintes termos: mantenedores de espaço, 

recuperadores de espaço, ortodontia interceptiva, nas bases de dados PubMed-

Medline, Lilacs, BBO, Web of Science. Teve como objetivo enfatizar a importância 

dos mantenedores passivos e recuperadores de espaço, na prevenção da má 

oclusão causada pela perda precoce dos dentes decíduos. 
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MARKETING VIRAL NA INTERNET E ATUAÇÃO PUBLICITÁRIA - ESTUDO DE 
CASO "PERDI O MEU AMOR NA BALADA"  

 

 

Alunos: RAMOS, Vitória Teixeira;  

Orientador: FERREIRA, Salete Leone. 

 

 
RESUMO 

 

 

O objetivo geral deste estudo consiste em investigar a utilização do Marketing Viral 

nas novas mídias, sob a regência da Auto-regulamentação do CONAR. Tem como 

objetivos específicos: descrever o perfil e as ações das empresas que tiveram mais 

visibilidade e utilizaram o marketing viral na internet como estratégia, nos últimos dez 

anos; analisar as ações do CONAR em relação ao marketing viral na internet nos 

últimos dez anos e analisar a forma como o Marketing Viral foi utilizado no caso 

"Perdi o Meu Amor na Balada", bem como sua repercussão. Para tanto, utilizou-se 

de pesquisa bibliográfica e do estudo de caso da Nokia: “Perdi o Meu Amor na 

Balada”. Elegeu-se por questão norteadora: como o Marketing Viral na internet deve 

ser utilizado para não ferir os princípios de ética estipulados pelo Conselho de Auto 

Regulamentação Publicitária? Acredita-se como hipótese que as marcas não se 

preocupam em seguir os princípios éticos determinados pelo CONAR sofrendo 

autuações, que muitas vezes ocasionam a retirada das campanhas do ar. O estudo 

confirmou a hipótese de que as marcas não estão preocupadas em seguir a 

regulamentação e os princípios éticos estipulados pelo CONAR, pois nos casos 

analisados, as campanhas não foram identificadas como anúncios publicitários 

desde o início, ferindo um dos princípios básicos do CONAR (2009): “não 

desmerecer a confiança do público nos serviços que a publicidade presta.”.  
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PRODUÇÃO DE VÍDEO SOBRE A IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES 
ESTABELECIDAS ENTRE OS DUBLADORES AMADORES E PROFISSIONAIS 

NO BRASIL 
 

 

Aluna: HABIBE, Alexandra Rosa Hartung. 

Orientador: GONÇALVEZ, Douglas Baltazar. 

 
 

RESUMO 
 

 

É inegável que a voz tenha se tornado um dos meios de comunicação de maior 

importância de todos os tempos até os dias atuais, destacando sua imensurável 

relevância capaz de despertar interesse e fascinação ao longo dos séculos, através 

da tecnologia assim foi crescendo o meio comunicativo. É de conhecimento geral que 

a dublagem se caracteriza em se traduzir numa das formas mais conhecidas de 

tradução audiovisual, tendo como maior destaque os filmes e em trabalhos 

desenvolvidos para elaboração de animações. Trata-se de um campo de pesquisa 

que em função da diversidade de ações e complexidade, precisa ser mais bem 

explorado. Em função disso, a contribuição de profissionais nesse trabalho discute 

possibilidades e características muito particulares da profissão que não estão 

dispostas na literatura formal. Através de uma pesquisa qualitativa se desenvolve a 

parte teórica do projeto onde conceitos são apresentados a partir das funções de 

dubladores estabelecendo campos onde perfilam semelhanças e diferenças no 

universo profissional e do espaço alternativo (amador), conhecido como fandublagem, 

expondo a relevância de ambos na prática desse modo de comunicação na 

atualidade. A produção de vídeo foi desenvolvida com o intuito de abranger as 

atividades feitas em estúdios de dublagem por profissionais direcionando sua atenção 

na negligência que sofrem no meio comunicativo em sua comparação de variadas 

mídias e veículos. Com isso, ressalta-se a pequena similaridade que existe entre a 

dublagem profissional e a dublagem amadora existente na atualidade.  
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PROPAGANDA PARA O PÚBLICO HOMOSSEXUAL:  
ESTUDO DE CASO NATURA 

 

 

Alunos: NOGUEIRA, Aline das Graças. 

Orientador: COUTINHO, Rhanica Evelise Toledo. 

 

 
RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objeto, a publicidade e propaganda, voltadas para o público 

homossexual, e a investigação se delimita no Estudo de Caso da Empresa Natura, 

sobre o filme publicitário “Todas as Mães”. Como objetivo, pretende-se identificar as 

estratégias de comunicação usadas em vídeos publicitários criados para campanhas 

destinadas ao público homossexual. A empresa Natura conseguiu produzir o filme 

publicitário “Todas as Mães” se ancorando nas estratégias determinadas pela 

literatura vigente? Outras empresas desenvolvem filmes publicitários abordando esta 

temática? O estudo foi pautado nas Dimensões propostas por Novikoff, revisão da 

literatura e Estudo de Caso da empresa Natura. Sendo assim, esta pesquisa foi 

organizada didaticamente percorrendo por cinco etapas: epistemológica, teórica, 

técnica, morfológica e analítico-conclusiva. O levantamento foi feito a partir do 

estado do conhecimento no Intercom, da empresa Natura, o vídeo que é estudado 

nesta pesquisa e o vídeo da empresa O Boticário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Publicidade e Propaganda; Mídia; Filme Publicitário; Público 

Homossexual; Natura. 

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

RESUMO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Publicidade e Propaganda / 2015-2  

 

ISBN: 978-85-5964-000-7  www.unifoa.edu.br/editorafoa  347 
 

MARKETING NAS IGREJAS EVANGÉLICAS:  
ESTUDO DE CASO ASSEMBLEIA DE DEUS VITÓRIA EM CRISTO 

 

 

Alunos: BEZERRA, Bárbara Lins Nogueira. 

Orientador: LIMA, Marcelo Alves. 

 

 
RESUMO 

 

 

O Marketing age através de estratégias que buscam atender as prioridades das 

organizações dentro de um mercado existente. Visto isso, torna-se de interesse 

deste trabalho saber se as igrejas evangélicas presentes hoje no Brasil fazem o uso 

das mesmas estratégias desenvolvidas para o mercado em geral, se essas 

ferramentas são eficientes e se possuem linguagem específica. Por meio de um 

estudo de caso e pesquisa bibliográfica, foi possível constatar que no mundo 

contemporâneo a linguagem publicitária de cunho comercial e institucional também 

vem a ser utilizada no meio religioso, contudo direcionada a esse público e suas 

demandas próprias. Estratégias de marketing são usadas para a obtenção de 

recursos para projetos da igreja, bem como para promover as igrejas e atrair fiéis 

para sua doutrina religiosa. 
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MÍDIAS SOCIAIS COMO PROMOÇÃO DE EaD NA ÁREA DA SAÚDE 

 

 

Alunos: MOREIRA, Douglas Fagionato; ALMEIDA, Gabriella Nunes Pires de. 

Orientador: COUTINHO, Rhanica Evelise Toledo. 

 

 
RESUMO 

 

 

O objeto abordado neste estudo trata do uso das Mídias Sociais visando a promoção 

de EaD na área da Saúde. A pesquisa visa compreender qual o cenário deste 

segmento mercadológico e quais as possibilidades atuais que poderão trazer 

resultados significativos na inserção de estratégias de e-marketing nessas mídias. 

Inicialmente foi identificado que algumas instituições ativam um canal de 

comunicação, mas não o utilizam como meio de promoção de seus serviços. 

Acredita-se que essa ausência ocorra pela falta de conhecimento e recursos 

disponibilizados pelas Mídias Sociais, que apresentam inúmeras formas de 

estratégias de promoção. Questiona-se: Como as plataformas de Mídias Sociais 

poderão ser usadas como promoção de EaD para instituições de ensino na área da 

saúde? O que vem sendo discutido no meio acadêmico sobre ações de mídias 

sociais para esse eixo de mercado? O estudo se pauta nas Dimensões propostas 

por Novikoff (2010) por meio de revisão bibliográfica e do Levantamento do Estado 

do Conhecimento nos Anais do Intercom Júnior. Contatou-se que as mídias sociais 

formam um meio de comunicação direta e de extrema importância para as 

instituições, um canal de comunicação capaz de atingir uma enorme massa de 

pessoas que permanecem conectadas boa parte do tempo com o poder de 

segmentação por interesse e perfil de cada usuário. Finalizou-se com uma a 

apresentação de um projeto prático onde se propõem uma página no Facebook e 

um Manual de Mídias Sociais para Fiocruz. 
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NEUROMARKETING: FERRAMENTA ESTRATÉGICA APLICADA AO 
ESTÍMULO DOS SENTIDOS E EMOÇÕES DO CONSUMIDOR 

 

 

Aluno: OLIVEIRA, Eduardo Motta. 

Orientador: MOUTINHO, Afrânio Teodoro. 

 

 
RESUMO 

 

 

Este estudo tem por objetivo, realizar uma análise literária das técnicas e aplicações 

do neuromarketing para um melhor entendimento do comportamento dos 

consumidores. Observa-se que o neuromarketing vem sendo aplicado em algumas 

empresas com o objetivo de potencializar os lucros, motivo pelo qual o assunto vem 

levantando uma série de discussões em relação à ética na utilização do 

neuromarketing como ferramenta estratégica. A metodologia utilizada neste estudo é 

a pesquisa bibliográfica, e foi realizada uma análise a partir dos resultados 

apresentados em pesquisas desenvolvidas em laboratórios de neurociência. Por 

meio desse estudo, observou-se que as descobertas realizadas através das 

pesquisas em neuromarketing estão auxiliando a compreender as respostas do 

cérebro humano aos estímulos recebidos através da publicidade.  
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SEGMENTAÇÃO DE MERCADOS CONSUMIDORES E POSCIONAMENTO COMO 
ESTRATÉGIA DE COMPETITIVIDADE: ESTUDO DE CASO DO INSTITUTO 

BELEZA NATURAL DE VOLTA REDONDA 
 

 

Alunos: SOUZA, Érica Patrícia. 

Orientador: MOUTINHO, Afrânio Teodoro. 

 

 
RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise de Segmentação de 

Mercado que as empresas utilizam para capitar clientes, visando satisfazer as 

necessidades dos consumidores e posicionar a marca no mercado como estratégia 

de competitividade. As empresas buscam cada vez mais atender as necessidades 

dos seus clientes e consequentemente alavancar os seus negócios, para isso é 

importante avaliar qual melhor estratégia deve ser utilizada para segmentar os 

mercados-alvo. O produto utilizado para o desenvolvimento desta analise é o 

Instituto Beleza Natural de Volta Redonda, através de um estudo de caso do 

mercado que a empresa implantou em sua estratégia segmentação, focando na 

recepção de consumidores de classe “C” que também oferece soluções em produtos 

e serviços para o público e o mercado de cabelos crespos e ondulados. Apesar dos 

consumidores desse nicho somarem em torno de 70% da população brasileira, 

ainda há uma restrição de produtos para os mesmos no mercado. Dessa forma, 

houve a necessidade de produzir um produto para esse tipo especifico de 

consumidor, somado ao desejo pessoal da proprietária da empresa. Essa analise 

será embasada em vários tipos de segmentação, tais como geográfica, demográfica, 

por grupos étnicos e outros observando questões comportamentais de cada 

consumidor que, apesar de pertencer a uma mesma fatia de comércio, possui suas 

próprias características diferenciadoras. 
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GESTÃO DE EVENTOS: ESTUDO DE CASO UNIFOA DE PORTAS ABERTAS 

 

 

Aluno: BRITO, Felipe Pinto Martins. 

Orientador: FERREIRA, Salete Leone. 

 

 
RESUMO 

 

 

Este estudo tem por objetivo geral analisar os componentes organizacionais do 

evento “UniFOA de Portas Abertas”, com vias às sugestões de possíveis melhorias e 

objetivo específico levantar pontos fortes e os a serem melhorados em sua 

organização. Para alcançar os objetivos propostos utilizou-se de pesquisa 

bibliográfica e estudo de caso do “UniFOA de Portas Abertas”. Dado aos 11 anos de 

realização do evento caberia uma reformulação estrutural para que se tenha maior 

adesão dos jovens e das escolas do Sul do estado do Rio de Janeiro? Tendo em 

vista as características do público a que se destina, acredita-se que este pode se 

tornar mais atrativo, tendo por base o entretenimento relacionado a faixa etária dos 

alunos e as ações que fossem mais interessantes ao público jovem. Observou-se 

que as ações desenvolvidas no evento podem ficar ainda mais interessantes com 

atividades dinâmicas, informais, sem fugir de sua proposta. Essas atividades 

propiciariam maior interação do público participante, estimulando seus sentimentos e 

o desejo de fazer parte/estudar na Instituição. Chegou-se a constatação de que o 

“UniFOA de Portas Abertas”, não precisa ser reformulado estruturalmente, mas pode 

incorporar algumas ações, como as que foram citadas na análise dos resultados, de 

forma que se estimule ainda mais os sentimentos dos participantes. No entanto, 

caso seja considerado apropriado a mudança dos estandes do Ginásio da Educação 

Física para os prédios e laboratórios dos próprios cursos, conforme o exemplo 

apresentado da Unisinos, nesse caso especificamente ocorrerá a reformulação 

estrutural do evento. 
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SEGMENTAÇÃO DIGITAL NO MERCADO DE LUXO: 
CONSTRUINDO PERSONAS PARA VALIDAR ESTRATÉGIAS 

 

 

Alunos: PIRIS, Felipe Alves. 

Orientador: Arieira, Angélica Aparecida Silva. 

 

 
RESUMO 

 

 

Este trabalho se fez com o objetivo de analisar o universo do mercado de luxo no 

meio digital, e validar a estratégia de segmentação por personas, estratégia antes 

aplicada apenas no design, em um conceito replicável a demais trabalhos 

estratégicos do mercado de luxo. Ao decorrer do trabalho se fez possível entender 

as principais características dos consumidores do mercado de luxo, em um estudo 

bibliográfico exploratório, abordando os conteúdos a partir da técnica de construção 

de personas. São assim três universos trabalhados aqui, o luxo, a moda e o online. 

Acredita-se que esta pesquisa possa ser utilizada como aporte em novas discussões 

que deem conta de buscar formas diferenciadas de segmentação digital que possam 

potencializar estratégias a serem utilizadas em e-commerces, potencialmente 

voltados ao público de luxo.  
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ECONOMIA CRIATIVA: PROJETO NASCE UMA CIDADE - BARRA MANSA/RJ 

 

 

Alunos: FAGUNDES, Gabriela Ramos. 

Orientador: COUTINHO, Rhanica Evelise Toledo. 

 

 
RESUMO 

 

 

A presente pesquisa apresenta como objeto de investigação, Economia Criativa 

conceito que pode ser entendida por um ciclo que engloba a criação, produção e 

distribuição de produtos e serviços que usam a criatividade, o ativo intelectual e o 

conhecimento como principais recursos produtivos que agregam valor ao ativo 

intelectual. Com relação ao objetivo, pretende-se mostrar a importância da 

Economia Criativa para as Redes Colaborativas, por meio do desenvolvimento de 

um Estudo de Caso sobre um projeto Cultural realizado pelo Coletivo Teatral Sala 

Preta de Barra Mansa/RJ. O estudo busca investigar: O “Projeto Nasce Uma Cidade” 

se utiliza da Economia Criativa para fomentar recursos por meio da comunicação em 

rede. O caminho metodológico foi pautado nas Dimensões propostas por Novikoff 

(2010) sendo realizada revisão bibliográfica, pesquisa no ciberespaço e 

Levantamento do Estado do Conhecimento no Intercom Júnior. Como resultados 

pode-se identificar a eficiência na comunicação utilizando as ferramentas das mídias 

digitais que certificam a utilização da Economia Criativa. 
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MARKETING E RELIGIÃO – O ESTUDO DAS TÉCNICAS DE ORATÓRIA DO 
PASTOR LUCINHO 

 

 

Alunos: GARCIA, Hellen Rivello Messias.  

Orientador: VENTURELLI, Edilberto. 

 
 

RESUMO 
 

 

O presente trabalho tem por objetivo estudar as técnicas de comunicação inseridas 

na fala do Pastor Lucinho e identificar quais as estratégias utilizadas em sua fala que 

fazem com que jovens cristãos se identifiquem e, por isso, desejem sempre uma 

maior aproximação com o Pastor. Procura-se também responder, se no momento de 

sua pregação, as palavras são usadas de forma indutiva ou não, e com isso, mostrar 

o poder da oralidade através da fala do Pastor. Foram constatadas através de 

pesquisa bibliográfica, diversas estratégias de comunicação que são utilizadas pelo 

Pastor Lucinho. Para maior aprofundamento das mesmas, cada uma delas é citada 

e definida teoricamente no presente estudo. Através de pesquisa qualitativa com 50 

jovens cristãos de 18 a 30 anos, observou-se que o modo de comunicação do 

Pastor Lucinho é o que o diferencia dos pastores tradicionais e essa estratégia faz 

com que os jovens se aproximem, identificando-se diretamente com o orador. 
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ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO  
UTILIZADAS PELA MARCA FRIGORÍFICA FRIBOI PARA ALCANÇAR 

NOTORIEDADE NO MERCADO DE CARNES 
 

 

Alunos: DORING, Isabella Gomes. 

Orientador: VENTURELLI, Edilberto. 

 

 
RESUMO 

 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar as estratégias de comunicação 

utilizadas pela Friboi para alcançar notoriedade no mercado varejista de carnes, 

visto que, até então, outras empresas do mesmo segmento não se preocupavam em 

investir com o fito de obter força de marca, ou seja, vender, embasada em uma 

marca. Antes, a preocupação do consumidor era se a carne estava fresca, ou se o 

açougue tinha uma aparência de limpo e, ainda, se o açougueiro possuía 

conhecimento técnico para fazer o corte de forma adequada. O que nos motiva 

neste estudo é que não estamos falando de um produto corriqueiro, em que várias 

marcas disputam o segmento. Apesar dos consumidores afirmarem que, na hora da 

compra, a marca não importa desde que a carne esteja fresca, os questionários 

realizados comprovaram que a Friboi é uma marca presente na mente das pessoas, 

sendo alvo da escolha dos diferentes tipos de clientes.  
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A LÓGICA DO STAR SYSTEM NA MÚSICA BRASILEIRA:  
UM ESTUDO DE CASO DA CANTORA ELIS REGINA 

 

 

Alunos: MENDES, Jéssica Prestes. 

Orientador: SILVA, Heitor da Luz. 

 

 
RESUMO 

 

 

O trabalho tem por objetivo abordar o contexto musical brasileiro dentro do período 

histórico dos anos 60 e início dos 70, período de intensa movimentação cultural e 

consolidação do mercado de bens simbólicos no Brasil, onde o sistema de produção 

de estrelas, o Star System, se fazia presente catalogando e posicionando grandes 

artistas diante da mídia. Dentro das definições desse sistema, foi feita uma análise 

da cantora Elis Regina, seguindo cronologicamente, sua transição e suas 

modificações no âmbito musical brasileiro, tomando como premissa as lógicas do 

Star System que ajudaram a cantora a posicionar e reposicionar sua imagem, diante 

dos fãs e da indústria musical, durante tais mudanças sofridas nesse período. 
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DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE SOBRE MMA COM ÊNFASE EM 
MARKETING ESPORTIVO E O CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA DO ESPORTE. 

 

 

Alunos: REIS, João Pedro Bonifácio Lima; LEMOS, Márcio Filgueiras Carneiro. 

Orientador: MOUTINHO, Afrânio Teodoro. 

 

 
RESUMO 

 

 

Durante alguns anos, o MMA foi visto pelas pessoas como um ato violento e por 

conta disso não era considerado esporte. A evolução dessa modalidade com o apoio 

das mídias, principalmente a digital, fez com que essa visão mudasse e transformou 

a prática do MMA em esporte e entretenimento. A aceitação do público e o 

crescimento das artes marciais mistas proporcionaram o presente estudo e 

desenvolvimento desse projeto, que visou propor um website com foco em notícias 

sobre MMA. Foram apresentados os estudos necessários para a realização e 

promoção desse website, visando com que a população conheça e fidelize essa 

nova página online. A função do marketing, do design e da internet são essenciais 

para o sucesso do projeto, visto que o objetivo da criação do website se dá na 

aplicação destes elementos, além de apresentar um plano de comunicação para que 

este objetivo fosse atingido. Metodologicamente, a pesquisa se baseou em 

referências bibliográficas relativas aos elementos citados, a vista que outras páginas 

na web também foram caracterizadas como material de estudo. 
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PUBLICIDADE COMO ESTRATÉGIA DO MARKETING SOCIAL PARA 
PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

 

 

Aluna: SILVA, Kerollen Savio Neto. 

Orientadora: FERREIRA, Salete Leone. 

 
 

RESUMO 
 

 

O presente estudo retrata a situação da Gravidez na Adolescência no Brasil. A 

adolescência não deve ser considerada a época adequada para assumir tamanha 

responsabilidade, pois a gravidez nesse período pode trazer sérias implicações 

biológicas, familiares, psicológicas e econômicas, limitando ou adiando as possibilidades 

de desenvolver o engajamento dessas jovens na sociedade. Pretende-se responder o 

que o Ministério da Saúde tem feito quanto a isso, se tem criado campanhas 

publicitárias sobre o tema, se tem realizado políticas públicas efetivas para diminuir 

os índices, etc. Acredita-se como hipótese que, embora o Ministério da Saúde invista 

em Políticas Públicas para a diminuição da gravidez na adolescência, o índice de 

gravidez entre adolescentes ainda se encontra muito alto. O objetivo geral desse 

projeto é propor uma campanha, realizada por meio de produção multimídia, visando 

fomentar a prevenção da Gravidez na Adolescência. Os objetivos específicos são 

levantar o que a literatura vem trazendo de conceitos acerca deste tema, propor 

novos caminhos de comunicação visando envolver o público-alvo e mostrar de que 

forma a publicidade poderá potencializar ações estratégicas para campanhas 

públicas governamentais. Para elaboração deste estudo, realizou-se pesquisa 

bibliográfica, estudo de caso no site do Ministério da Saúde e levantamento de 

informações, por meio da internet. Concluiu-se que o Ministério da Saúde além de 

investir na criação de uma Campanha Publicitária específica sobre Gravidez na 

Adolescência precisa propor, também, novos caminhos de comunicação, utilizando 

novas linguagens e estratégias para envolver e persuadir o público-alvo.  
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CONTRACULTURA PARA O CONSUMO: A APROPRIAÇÃO DO MOVIMENTO 
PUNK PELA LÓGICA DE MERCADO DA SOCIEDADE DE CONSUMO 

 
 
Alunos: BASTOS, Luana da Silva. 

Orientador: VIÉGAS, Rodrigo Nunez. 

 

 
RESUMO 

 

 

A presente pesquisa teve como objetivo demonstrar que o movimento de 

contracultura punk, mesmo sendo um movimento anti-consumo, foi incorporado pela 

lógica de mercado da Sociedade de Consumo através da moda, que é marcada pela 

busca constante pela incorporação de novos elementos estéticos e visuais. Para a 

consecução de tal objetivo, tomou-se como objeto de análise o caso sua exposição 

"Punk: chaos to couture", do Museu Metropolitan de Nova York, uma exposição de 

grandes nomes da alta costura reproduzindo a influência do punk na moda. A 

reflexão sobre a relação entre consumo e o movimento de contracultura punk 

permitiu colocar em evidência a produção e difusão de elementos de contracultura 

voltados para consumidores que não necessariamente pertencem ou seguem as 

ideologias do referido movimento de contracultura. 
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O USO DE NEUROMARKETING NA CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA BRASILEIRA: 
UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS CAMPANHAS DE ANADOR E 

NEOSALDINA 
 

 

Alunos: TEIXEIRA, Luís Otávio Emerenciano Sousa. 

Orientador: COUTINHO, Rhanica Evelise Toledo. 

 

 
RESUMO 

 

 

Este estudo visa compreender como as novas técnicas de marketing podem ser 

utilizadas para a o conhecimento sobre o comportamento do consumidor perante as 

empresas. Para isso, serão estudados dois comerciais de empresas de 

medicamentos para dor, Anador e Neosaldina. Pretende-se verificar se as marcas 

utilizam das técnicas de neuromarketing para a criação de suas mensagens e 

conteúdos. Além disso, destaca-se a averiguação sobre o que vem sendo discutido 

em anais de eventos científicos como Intercom Júnior e assim identificar as 

principais diferenças e semelhanças nas técnicas utilizadas nos filmes. Faz-se 

necessários essas análises para saber se jovens estudantes e profissionais de 

comunicação ou marketing, possuem conhecimento sobre tal disciplina. Por meio de 

estudo de caso dos filmes das marcas e a análise de conteúdo a partir deles 

entende-se que pouco vem sido discutido no meio acadêmico e que não se sabe se 

as empresas utilizam das técnicas de neuromarketing em sua criação publicitária, 

uma vez que para tal afirmação se necessita da utilização de equipamentos de 

pesquisa por imagem. 
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A CONSTRUÇÃO DA MARCA SONY ENTERTAINMENT COMPUTER PELA 
METODOLOGIA DE MARKETING DISRUPTION E SEU POSICIONAMENTO NO 

MERCADO DOS GAMES 
 

 

Alunos: CAPELATO, Luísa Cavalcanti Duffles. 

Orientador: MOUTINHO, Afrânio Teodoro. 

 

 
RESUMO 

 

 

Essa monografia é resultado de um estudo sobre as técnicas de posicionamento e 

comunicação que a empresa Sony Entertainment Computer usou para divulgar seu 

primeiro console no mercado de games na década de 90. Serão apresentados o 

histórico de crescimento da empresa e do mercado, e ações usadas para o 

lançamento da série do PlayStation. O objetivo principal é a análise da metodologia 

Disruption, no qual foi usada pela Sony, para produzir suas campanhas publicitárias 

durante a construção da sua marca e negócio. Com base nesse estudo e com 

embasamento teórico, serão analisadas algumas campanhas que estão 

relacionadas ao objetivo da empresa que as fazem disruptivas. Essa análise 

abrange para as questões que devem ter relevância dentro da metodologia, como os 

sentimentos dos consumidores e suas verdades ocultas. Por fim, concluir a partir de 

todo o estudo, o que foi de grande relevância no processo de marketing da empresa. 
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E-BOOK: OS PRIMEIROS PASSOS PARA TRANSFORMAR SEU HOBBY POR 
PHOTOSHOP EM UMA POSSIBILIDADE DE NEGÓCIO. 

 

 

Alunos: NEVES, Marcella Peradelles; AZEVEDO, Matheus de Albuquerque Costa; 

GUIDO, Patrícia Pereira. 

Orientador: VENTURELLI, Edilberto. 

 

 
RESUMO 

 

 

O E-book “Primeiros Passos para Transformar seu Hobby por Photoshop em uma 

Possibilidade de Negócio”, é uma ferramenta que poderá auxiliar os interessados 

pelo software a ingressar no mercado de trabalho. É válido ressaltar que o mesmo 

não é uma garantia de sucesso, é apenas um material usado para apoio que tem o 

intuito de oferecer o conteúdo abordado de maneira simples, clara e direta, 

esclarecendo dúvidas e tornando o contato com o espectador o mais objetivo 

possível. Para a elaboração do e-book foi realizada uma pesquisa através de uma 

fanpage criada na rede social Facebook, onde os próprios usuários da rede, a 

maioria do sexo masculino, com idade entre 18 e 30 anos, puderam responder a 

seguinte pergunta: “Vocês gostariam de um EBOOK GRÁTIS dando dicas básicas 

de como tornar o Hobby por Photoshop em um possível negócio?”, a pergunta 

realizada obteve 99 respostas positivas, a grande maioria dos seguidores da página, 

que conta com cerca de 150 seguidores, tal resultado impulsionou o lançamento 

desse projeto, que visa grande aceitação do público ao qual é endereçado, sendo 

esse público, usuários da rede social Facebook, que se interessem pela ferramenta 

Photoshop. 
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MAKING OF COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA DE PUBLICIDADE.  
ESTUDO DE CASO: BANDA AMSTELL 

 

 

Alunos: MIRANDA, Marcelo Cinigalha. 

Orientador: GONÇALVES, Douglas Baltazar. 

 

 
RESUMO 

 

 

Segundo os autores que nos elucidam para esta pesquisa, o making of refere-se a 

uma expressão em inglês que, sem tradução para o português, foi incorporada ao 

nosso idioma por publicitários, cineastas e profissionais de produção televisiva. Em 

uma livre tradução, seria algo como "Fazendo com o que foi jogado fora” ou "feito 

com o jogado fora”. De encontro com SORTIDA (2009), o making of não tem um 

formato específico, ele se adapta à qualquer situação. A produção do mesmo não 

tem padrões a seguir, ele simplesmente se encaixa nos padrões do filme que está 

sendo produzido, seguindo uma linha de captação de imagem para cada filme que 

está sendo gravado. Sendo assim, essa pesquisa apresenta como estudo de caso a 

Banda Amstell, a qual teve seu início em 2011. Um grupo formado por produtores de 

música eletrônica que, diferente dos DJs, tocam suas músicas e fazem suas 

performances ao vivo, com uma mistura que integra House Music e Rock, aliando 

elementos do Rap e do Pop. Compete-se neste trabalho, analisar algumas cenas do 

vídeo clipe single do grupo - Keep Yourself Alive - bem como uma pesquisa de 

opinião direcionada aos profissionais de comunicação da região do Sul Fluminense 

do Estado do Rio de Janeiro, que nos permitirá constatar o uso do making of como 

uma ferramenta de divulgação.  
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MARKETING E MÚSICA - O LANÇAMENTO SURPRESA DE BEYONCÉ NO THE 
VISUAL ALBUM 

 

 

Alunos: URZEDO, Marcone Rodrigues. 

Orientador: FERREIRA, Salete Leone. 

 

 
RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar como o álbum "The Visual Album" 

(2013) da cantora Beyoncé se tornou uma obra inovadora quanto ao seu apelo 

comercial e objetivos específicos explicar como o video pode ajudar na venda de 

música, comparar a campanha de promoção do álbum de Beyoncé com as 

campanhas de "Born This Way" (2011) de Lady Gaga e "Red" de Taylor Swift e 

explicar o desenvolvimento dos formatos de distribuição de música, da Revolução 

Industrial à Era Digital para responder à pergunta: "como o "The Visual Album" se 

diferencia de outros lançamentos contemporâneos de sucesso comercial 

semelhante?". Tem-se como hipótese para responder a pergunta que a época de 

lançamento era propícia, houve interesse antecipado no material, a viralização 

através do lançamento surpresa e a comoção popular quanto ao uso diferenciado 

dos formatos de música e video digitais. Conclui-se que a hipótese está correta, 

assim como se percebe que a campanha de Beyoncé é semelhante às das outras 

duas cantoras, porém com foco no fortalecimento da imagem da cantora, em 

detrimento da preferência por promover os produtos, questão percebida no caso das 

outras cantoras. 
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PUBLICIDADE NO VAREJO E SUA UTILIZAÇÃO  
POR MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

 

Alunos: PINTO, Marcos Vinicius Aiex. 

Orientador: FERREIRA, Salete Leone. 

 

 
RESUMO 

 

Neste estudo procura-se investigar: Quais os métodos mais eficientes e com 

menores custos para a divulgação publicitária das MPEs? Como conciliar a 

divulgação publicitária das MPEs às novas tecnologias sem que perca sua 

identidade junto ao consumidor final? Quais argumentos justificariam a adoção de 

novas formas de divulgação publicitária pelos varejistas da região Sul Fluminense? 

Acredita-se que há maneiras funcionais de se ter visibilidade, sem ter que usar 

somente os meios de comunicação tradicionais, atraindo assim o público das MPEs, 

com investimentos compatíveis que o setor do varejo necessita. Tem-se por objetivo 

geral propor uma campanha modelo, com mecanismos alternativos de divulgação 

usando técnicas publicitárias de baixo custo para MPEs e por objetivos específicos: 

a) verificar formas eficientes e eficazes de publicidade, para esse nicho de mercado, 

carente dessas informações e de meios para se fazer algo diferenciado, com menos 

custos de investimento; b) Realizar estudo de caso da Empresa Varejista King Jack 

da cidade de Barra do Piraí, RJ e c) Apresentar uma campanha direcionada as 

MPEs usando técnicas de publicidade e propaganda aliadas ao marketing de 

guerrilha. Para tanto, utiliza-se de pesquisa bibliográfica e estudo de caso da King 

Jack, da cidade de Barra do Piraí, RJ. Empresa de roupas e acessórios masculinos, 

estilo jovem e descontraído. Concluiu-se que estratégias diferenciadas de marketing 

e técnicas de publicidade e propagando voltadas ao segmento varejista favorecerão 

a permanência das MPEs no mundo dos negócios, competindo com os concorrestes 

e os grandes magazines, sem perder a essência do varejo.  
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CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL PARA A MARCA DE CERVEJA 
ARTESANAL: ABELA 

 

 

Alunos: SILVA, Filipe Castro Maia; MATTOS, Marcus Raphael Martins Pinto. 

Orientador: MOUTINHO, Afrânio Teodoro. 

 

 
RESUMO 

 

 

O presente estudo tem como objeto a cerveja artesanal Abela, cujo objetivo geral é 

analisar as referências e ferramentas necessárias para criar uma identidade visual 

para a marca, com a finalidade de identificar e diferenciar a cerveja de outros 

produtos do mesmo segmento. Pelo fato de não ter uma representação visual, parte 

dai a pergunta, uma identidade visual realmente traria benefícios para uma marca? 

Acredita-se que, devido a grande influência que as identidades visuais exercem 

sobre o consumidor, é possível não só diferenciar, como agregar valores intangíveis 

para a marca. Para alcançar os objetivos propostos e resolver a questão sobre a 

identidade visual e seus benefícios foi preciso abordar as técnicas de design e 

publicidade que discutissem o tema, para que criar um padrão específico 

de padronização e identificação da cerveja Abela junto ao consumidor, tendo em 

vista que as reproduções da identidade visual devem ser fiéis ao padrão definido, 

para que a marca seja realmente reconhecida. Ao conhecer todos os processos 

necessários para criar a identidade visual, espera-se que ela seja reconhecida, 

atendendo os requisitos postos como objetivo do projeto, e formalizando de modo 

conciso todo o padrão que envolve o sistema de identidade visual de uma marca. 
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PROPOSTA DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA PARA O 7° FESTIVAL 
INTERNACIONAL ESTUDANTIL DE CINEMA DE BARRA DO PIRAÍ 

 

 

Alunos: DIEGUEZ, Maria Eduarda de Jesus Gama. 

Orientador: MARTINS, Débora Cristina Lopes. 

 

 
RESUMO 

 

 

Este estudo tem por objetivo identificar as ações de marketing cultural presentes no 

Festival Internacional Estudantil de Cinema de Barra do Piraí - Festcine, bem como 

propor uma campanha publicitária para otimizar a visibilidade do mesmo nas cidades 

de Barra do Piraí e cidades vizinhas como Volta Redonda, Valença, Vassouras e 

Piraí. O Festcine vem proporcionando a integração entre o cinema e a educação, 

através do projeto “Luz, Câmera, Educação!” que oferece oficinas de produção 

audiovisual em escolas públicas e privadas da cidade, voltadas aos alunos do 6º ano 

do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, há cerca de sete anos. Nesse 

estudo serão abordados temas como cultura, marketing, mix de marketing, 

marketing cultural, mercado cinematográfico no Brasil e Leis de Incentivo à Cultura. 

A metodologia para realização deste estudo contou com pesquisa bibliográfica, 

entrevista realizada com o Secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de 

Barra do Piraí e Estudo de Caso. Os resultados da pesquisa sinalizaram que os 

benefícios das leis de incentivo à cultura não são utilizados e que a divulgação é 

realmente ineficaz, porém a campanha publicitária e o plano de mídia apresentados 

nesse estudo contribuirão para a melhor divulgação do festival e engajamento do 

público-alvo ao evento.  
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THIS IS IT: A MORTE DO ÍDOLO MICHAEL JACKSON COMO ESTRATÉGIA DE 
REPOSICIONAMENTO NO STAR SYSTEM DA INDÚSTRIA MUSICAL 

 

 

Alunos: MARIANO, Mariana de Assis. 

Orientador: SILVA, Heitor da Luz. 

 

 
RESUMO 

 

 

Esta monografia é o resultado de um estudo sobre a morte do cantor Michael 

Jackson e as estratégias abordadas pela indústria do entretenimento como 

reposicionamento do artista no Star System. Veremos inicialmente a construção da 

carreira do artista e suas estratégias enquanto vivo na indústria musical, os fatores 

que levaram a concepção e consolidação de sua marca. Em seguida, serão 

analisados os elementos que contribuíram para que a indústria adotasse 

determinadas estratégias como reposicionamento do artista. Por fim, será analisado 

os produtos lançados e seus impactos mercadológicos.  
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ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PELA TV GLOBO PARA PROMOVER O FUTEBOL 
COMO ESPETÁCULO MIDIÁTICO AUDIOVISUAL 

 

 

Alunos: OZORIO, Mariana de Athayde Costa. 

Orientador: SILVA, Heitor da Luz. 

 

 
RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar o que a TV Globo elabora para promover 

as transmissões das partidas de futebol. Foi indagada a influência do Padrão Globo 

de Qualidade para a espetacularização do futebol na mídia, assim como a 

importância da tecnologia para as transmissões. Para atender esses 

questionamentos, são abordados ao longo do trabalho a história da Globo e como 

ela dedica-se ao futebol. Por fim, uma análise empírica das “chamadas” produzidas 

pela emissora para promover o Campeonato Brasileiro de 2015, contribui para 

contestar a hipótese de que o Padrão Globo de Qualidade tem atribuição relevante 

na imagem do futebol promovido e visto no Brasil como espetáculo. 
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INOVAÇÃO SOCIAL E COLABORAÇÃO EM REDE - UM ESTUDO DA 
PLATAFORMA OPENIDEO 

 

 

Aluna: LIMA, Mariana do Nascimento. 

Orientador: SILVA, Heitor da Luz. 

 

 

RESUMO 
 
 

O propósito deste trabalho é refletir sobre as novas formas de sociabilidade e 

engajamento através da colaboração em rede, utilizando a Internet como meio para 

potencializar o engajamento cívico em causas sociais e compreender a relação entre 

inovação social e redes colaborativas para contribuir para o desenvolvimento do 

campo de pesquisas da comunicação e da publicidade voltado para questões 

sociais. É abordada também a função da comunicação e da Internet neste processo 

de promover a disseminação de tais valores. Para isso, foi utilizada pesquisa 

empírica como metodologia para analisar uma plataforma digital de inovação social 

que usa uma abordagem colaborativa focada nos seres humanos para solucionar 

questões sociais complexas, chamada OpenIDEO. A pesquisa bibliográfica foi 

utilizada como metodologia para cunhar conceitos como Cibercultura, Inovação 

Social, Colaboração em Rede, Terceiro Setor, Sociedade em Rede, entre outros. De 

modo geral, a pesquisa mostrou que o uso da Internet pelas organizações aqui 

abordadas é uma opção muito efetiva para impulsionar o engajamento da 

sociedade. Após o levantamento dos dados foi concluído que o tema abordado 

ainda é pouco explorado no campo acadêmico. As considerações vão além e foi 

constatado que a equipe do OpenIDEO não se mostra tão presente em alguns sites 

de rede social que são importantes para uma marca nos dias de hoje, como 

Facebook e Instagram. Outro ponto que vale ressaltar é o fato da plataforma ser 

disponibilizada somente em inglês, o que dificulta uma maior visibilidade, já que nem 

todas as pessoas do mundo dominam este idioma. 
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AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMUNICAÇÃO EM REDES SOCIAIS:  
ESTUDO DE CASO LÉO STRONDA E INTEGRALMÉDICA 

 

 

Alunos: GAMA, Pablo Santos. 

Orientador: MOUTINHO, Afrânio Teodoro. 

 

 
RESUMO 

 

 

O trabalho tem como objetivo analisar as ações de Marketing Digital da empresa 

nacional de suplementos esportivos Integralmédica, utilizando a imagem do cantor 

de rap e praticante de musculação Léo Stronda em suas campanhas e estratégias 

de marketing esportivo para venda de seus produtos e fortalecimento de sua marca 

no mercado através das redes sociais. Será utilizado como metodologia, pesquisas 

bibliográficas, estudo de caso e análise de conteúdo sobre o artista. A empresa 

busca utilizar a fama e influência do artista no segmento da musculação, através de 

estratégias como: patrocínio de suplementos e equipamentos individuais de treino 

para Léo Stronda, promovendo a marca em seu dia a dia, comparecendo a eventos 

esportivos profissionais do segmento, e gerando contato direto com seus fãs e 

possíveis consumidores, através da utilização dos produtos da empresa em seu 

canal no Youtube intitulado “Fábrica de Monstros”, que tem como conteúdo, receitas 

específicas com refeições ricas em proteínas e voltadas para o ganho de massa 

muscular para praticantes de musculação, e vídeo aulas de diversas séries de 

exercícios que podem ser executados por qualquer um dentro da academia, 

seguindo seus limites físicos. Através da análise feita sob as estratégias da empresa 

no segmento do fisiculturismo e de adeptos da musculação, o trabalho busca 

compreender a força e influência do uso da imagem de Léo Stronda para divulgar e 

vender os produtos da Integralmédica. 
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ESTUDO DE CASO THE INTERNATIONAL 2015: PESQUISA NETNOGRÁFICA 
DO CAMPEONATO DO GAME DOTA 2 

 

 

Alunos: SIMOES, Pedro Walton Vieira; 

Orientador: GONÇALVES, Douglas Baltazar. 

 

 
RESUMO 

 

 

O estudo de caso é sobre um evento que ocorre anualmente. O mesmo teve início 

em agosto de 2011 e já movimenta cerca de 7 milhões de dólares em média por 

ano. Os valores premiados de 2014 e 2015 ultrapassaram o valor do Super Bowl (a 

principal liga de futebol americano dos Estados Unidos), com respectivamente 

10.930.698 de dólares e 18.429.613 de dólares (o valor arrecadado cresceu 

7.498.915 de 2014 para 2015). O The International é um evento esportivo eletrônico 

(e-sport), que é um dos campeonatos do jogo Dota 2 organizado pela Valve 

Corporation, sendo considerado o maior evento do segmento por possuir a maior 

premiação do e-sport. O foco do estudo de caso é realizar uma pesquisa online 

sobre a transmissão online do evento principal, formas de arrecadar o valor final da 

premiação e as estratégias de comunicação utilizadas dentro do próprio jogo Dota 2 

para atrair a atenção do público para o campeonato. 
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MERCHANDISING SOCIAL NA TELENOVELA BRASILEIRA:  
SALVE JORGE E O TRÁFICO DE PESSOAS 

 

 

Aluno: CASTRO, Raphael Romeiro. 

Orientador: FERREIRA, Salete Leone. 

 

 
RESUMO 

 

O estudo tem por objetivo geral analisar a temática “Tráfico de pessoas” a partir da 

representação do problema na novela Salve Jorge e objetivos específicos: Verificar 

veiculação na mídia e nos Jornais, sobre o tema tráfico de pessoas, após a 

apresentação da novela; Verificar se houve citação da novela ou do assunto tráfico 

de pessoas, nas matérias apresentadas por outros programas, ou veículos de 

comunicação; Conceituar e fundamentar o assunto merchandising e merchandising 

social em telenovelas. Para tanto, utilizou-se pesquisa bibliográfica e estudo de caso 

da novela Salve Jorge, escrita por Glória Perez. Diante do tema, pretende-se 

encontrar respostas para as seguintes questões: o que repercutiu na mídia a 

respeito do tráfico de pessoas durante a exibição da novela? Que mudanças e 

ações ocorreram a respeito do assunto após suas abordagens na mídia? Acredita-se 

como hipótese, que devido ao merchandising utilizado durante a exibição da novela, 

a mídia abordou sobre tráfico de pessoas despertando o interesse da sociedade 

para o caso, até então pouco divulgado, repercutindo em ações, campanhas e 

denúncias contra o tráfico de pessoas no país. Através de dados oficiais coletados e 

apresentados durante o estudo e da análise dos resultados elaborada, concluiu-se 

que o merchandising utilizado na telenovela “Salve Jorge” foi eficaz, pois a 

sociedade conheceu a realidade das pessoas traficadas e com isso se informaram 

melhor sobre o assunto, refletindo no aumento do número de denúncias. O tema 

social na trama também fez com que a mídia se interessasse mais pelo assunto, 

aumentando o número de matérias em jornais sobre esse tipo de crime. E também 

em abordagens de programas da Rede Globo, como o Fantástico. 
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A BUSCA PELA IDENTIDADE DO AUÊ HOUSE  
ATRAVÉS DO PLANO DE COMUNICAÇÃO 

 

 

Alunos: JUNIOR, Fábio Fernandes Vieira; BASTOS, Rayane Silva. 

Orientador: VENTURELLI, Edilberto. 

  

 
RESUMO 

 

 

O presente estudo tem por objetivo elaborar um plano de comunicação para a boate 

Auê House, que é destinada ao público GLBT, com sede em Volta Redonda, 

funciona aos fins de semana (sextas-feiras, sábados e domingos) e feriados. A 

boate está no ramo do entretenimento há mais de 30 anos e já recebeu mais de 50 

mil visitantes. A casa de shows tornou-se boate no início de 2014, quando houve 

uma reforma no local devido às normas de segurança impostas pelo Corpo de 

Bombeiros após o incêndio na boate KISS. Após a reforma, o Auê Bar, como era 

chamado anteriormente, passou a ser chamado de Auê House. Além de um novo 

nome e de reforma estética, a boate também mudou sua identidade visual, 

construindo assim, um logotipo que até então não existia. Apesar de a boate sempre 

receber um grande número de visitantes, no ano de 2014, surgiu a primeira 

concorrência direta, a boate The Garden, que trabalha com o mesmo segmento de 

público. A boate Auê House não utiliza qualquer tipo de publicidade. Diante destas 

situações, torna-se necessário, através de um plano de comunicação, buscar a 

identidade do Auê House para aprimorar seu modo de comunicação, e 

consequentemente, trazer maior rentabilidade e tornar a casa de shows a principal 

opção do público GLBT da região sul fluminense.  
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O MERCHANDISING EDITORIAL NA LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA 
BRASILEIRA: ESTUDO DE CASO- “P&G” 

 

 

Alunos: ANDRADE, Roberta Alessandra da Costa. 

Orientador: FERREIRA, Salete Leone. 

 

 
RESUMO 

 

 

O estudo tem por objetivo geral analisar a utilização do merchandising na linguagem 

cinematográfica brasileira e por objetivos específicos: a) descrever o surgimento do 

merchandising na linguagem cinematográfica brasileira; b) identificar as mudanças 

ocorridas no merchandising aplicado à linguagem cinematográfica brasileira no 

decorrer de sua história, analisando três obras do cinema nacional: Gonzaga de Pai 

para Filho; De Pernas por Ar 2 e Minha Mãe é uma Peça e c) descrever as ações do 

merchandising editorial através do estudo de caso da marca P&G. Para tanto, utiliza-

se de pesquisa bibliográfica e estudo de caso da marca P&G. O estudo busca 

responder: Quais os benefícios do merchandising editorial inserido na linguagem 

cinematográfica brasileira para as marcas anunciantes? Acredita-se como hipótese 

que o crescimento se deu após as marcas entenderem que esse tipo de promoção 

da marca é eficaz, pois aumenta a visibilidade e estimula a venda de maneira quase 

imperceptível, sem o apelo explícito da publicidade, que por vezes gera incômodo no 

telespectador. Percebeu-se que o merchandising editorial no cinema brasileiro está 

cada vez mais presente, desde os anos 30 vem sendo aprimorado para fazer parte 

do contexto e tornar natural a presença das marcas na composição das cenas, como 

foi evidenciado nos três filmes analisados, onde a marca P&G esteve presente de 

forma diferenciada, de acordo com o enredo de cada história. Com base no exposto, 

concluiu-se que o cinema brasileiro tem se tornado uma grande indústria 

cinematográfica e com isso, novo espaço para o marketing e a publicidade 

propagarem as marcas de forma agradável ao consumidor.  

Palavras-chave: Merchandising editorial, Linguagem cinematográfica brasileira, 
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O PAPEL DA CRIANÇA NO CONSUMO FAMILIAR: UM ESTUDO SOBRE O 
CONSUMIDOR INFANTIL DE PASSA VINTE MG. 

 

 

Alunos: NEVES, Sarah Moreira. 

Orientador: MOUTINHO, Afrânio Teodoro. 

 
 

RESUMO 
 

 

A presente monografia tem como objeto de pesquisa o comportamento do 

consumidor infantil e sua influencia no consumo familiar na cidade de Passa Vinte – 

MG. Como metodologia, além de uma pesquisa bibliográfica para entender o 

comportamento do consumidor de forma geral, foi realizada uma pesquisa 

qualitativa, feita por meio de um grupo focal com crianças com idades entre sete e 

dez anos, e para os pais das crianças foi elaborado um questionário misto com oito 

perguntas para dar mais sustentação às respostas das crianças. Além da influência 

da criança no consumo familiar, a pesquisa teve como objetivos secundários, 

compreender o comportamento do consumidor infantil de maneira geral e conhecer 

os produtos e serviços que sofrem a influência da criança no consumo familiar, além 

de compreender a maneira como a criança é impactada pela propaganda e se esta 

contribui para definir suas escolhas com relação a produtos e serviços. A partir da 

observação do problema, partiu-se da hipótese de que a criança exerce uma 

influência considerável no consumo familiar Sendo assim, através da pesquisa foi 

possível constatar que a criança no município de Passa Vinte – MG possui influência 

no consumo familiar. 
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TENDÊNCIAS DO ESTILO ROCK’N’ROLL NO MUNDO DA MODA: A 
APROPRIAÇÃO DA CONTRACULTURA NO COTIDIANO DOS USUÁRIOS DO 
GÊNERO MUSICAL COMO MODISMO SEM A CAPACIDADE DE PERCEPÇÃO  

 

 

Alunos: OLIVEIRA, Tyffany dos Santos.  

Orientador: VENTURELLI, Edilberto. 

 

 
RESUMO 

 

 

Este trabalho possui como objeto de estudo a inserção de um gênero musical na 

moda, e como este pode se propagar dentro das tendências lançadas aos 

consumidores sem que eles possam perceber. O comportamento dos clientes pode 

ou não ser diretamente influenciado pela publicidade em torno de tais peças, e cabe 

a pesquisa sobre o assunto identificar este questionamento. Buscar-se-a entender 

como esse processo de influência ou não, altera padrões e ajuda a construir 

comportamentos baseados na vestimenta. Independente de ser comprovada esta 

hipótese, tem-se vaga noção que a vestimenta e o homem vem travando grandes 

duelos entre o vestir e sentir-se confortável e o tornar-se destaque por ter um estilo 

diferenciado. Essa pesquisa envolve muito mais que simplesmente a moda, já que 

se inclui na discussão o rock’n’roll, gênero musical capaz de mobilizar pessoas para 

grandes espetáculos, traduzir rebeldia, conferir personalidade, além de influenciar a 

moda e trazer para esta elementos que se tornam usuais e comuns a todos, sem 

distinção de serem os usuários titulados roqueiros ou não. Ao aprofundar nesse 

mundo complexo e rico da moda com o rock’n’roll, procura-se a inserção e maior 

conhecimento no assunto, e convidar futuros pesquisadores a dar continuidade no 

que acredita-se ser um trabalho de base para compreensão de uma ínfima parcela 

do que é o comportamento do homem frente às influências que recebe em sua vida. 
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O MARKETING DO HUMOR NA INTERNET:  
AS ESTRATÉGIAS DE MERCADO DO PROGRAMA PORTA DOS FUNDOS 

 

 

Alunos: FAGUNDES, Vinícius de Souza; ARAUJO, Yorhán Monsão de. 

Orientador: SOUZA, Rogério Martins de. 

 

 
RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como foco as estratégias de marketing aplicadas pelo programa 

humorístico Porta dos Fundos. O programa originado no YouTube foi criado em 

2012, pelos amigos Antônio Pedro Tabet, Fábio Porchat, Gregório Duvivier, Ian SBF 

e João Vicente de Castro, com o objetivo de criar um conteúdo humorístico para a 

internet, onde encontravam uma liberdade criativa maior do que era permitido na 

televisão. Desde sua concepção em 2012, o canal atingiu a marca de dois bilhões 

de visualizações e mais de 9 milhões de assinantes, sendo considerado atualmente 

o canal brasileiro mais popular do YouTube. Na análise proposta nesta pesquisa, 

objetivamos determinar quais foram as estratégias de marketing aplicadas pelo 

grupo humorístico Porta dos Fundos responsáveis por levá-los ao sucesso que ele 

tem hoje. A pesquisa tem como objetivo geral avaliar os programas de humor que 

surgem na internet e identificar como a web 2.0 desencadeou o surgimento de 

variadas produções alternativas ao largo da produção massiva de conteúdos de 

entretenimento. A pesquisa utiliza-se de pesquisa bibliográfica, e da produção de um 

documentário dedicado a explorar as estratégias de marketing aplicadas pelo 

programa. Ao final da pesquisa, pode-se concluir que a qualidade das produções do 

grupo, sua periodicidade baseada na estrutura utilizada em programas de televisão 

e suas parcerias com marcas consagradas foram fatoras vitais em elevarem o grupo 

ao patamar em que hoje se encontram. 
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O USO DE BLOGS DE MODA COMO ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO DE 
PRODUTOS E SERVIÇOS: ESTUDO DE CASO “BLOG CHATA DE GALOCHA” 

 

 

Alunos: DA SILVA, Monique Cristina Theodoro. 

Orientador: MOUTINHO, Afranio Teodoro. 

 

 
RESUMO 

 

 

A presente pesquisa avalia de que forma as empresas utilizam o blog para 

divulgação de suas marcas, utilizando como estudo de caso o blog Chata de 

Galocha, de autoria de Luísa Ferreira. Como objetivo específico, busca-se identificar 

os comentários da autora em relação à evolução do blog e investigar até que ponto 

os leitores comentam e compartilham opiniões sobre as marcas. Ao longo desses 

anos, as autoras dos blogs de moda estão se tornando formadoras de opinião e a 

publicidade começou a enxergar nesse espaço de comunicação mais uma 

possibilidade de divulgação de seus produtos. O blog se tornou uma ferramenta 

indispensável para as marcas, ao fidelizar clientes e ter um retorno imediato. Após a 

aplicação da metodologia proposta e análise dos resultados, chegou-se à conclusão 

de que o blog Chata de Galocha é uma ferramenta indispensável para as empresas 

que utilizam seu espaço para divulgação de suas marcas, tão importante quanto as 

redes sociais. Demonstrou também a efetiva possibilidade de aproximação com o 

público a partir de conteúdos que não se restrinjam à marca, mas que enfoquem 

interesses do público alvo.  
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ENDOMARKETING COMO FERRAMENTA DE ENGAJAMENTO 
 

Alunas: LOPES, Ana Gabriela Barboza, OFREDE, Larissa Lima, ALMEIDA, Larissa 

Silvério, ANDRADE, Rafael José. 

Orientador: LIMA, Rafael de Paiva.  

Coorientador: SILVA, Elisa Mabel Vieira da. 

 
 

RESUMO 
O endomarketing vem se tornado uma ferramenta importante para as organizações, 

principalmente por contemplar toda e qualquer ação de marketing voltada para a 

satisfação, motivação e engajamento do cliente interno com o objetivo de melhor 

atender seus clientes externos. O endomarketing tem o objetivo de facilitar e realizar 

trocas construindo relacionamentos com o cliente interno, compartilhando os 

objetivos da empresa e fortalecendo essas relações, sendo uma das ferramentas 

que favorecem o engajamento de todos os funcionários. Diante das circunstancias 

supracitadas, o presente trabalho tem como objetivo analisar se o endomarketing 

funciona como ferramenta de engajamento para a melhoria na motivação e relatar 

se os colaboradores engajados são mais produtivos e felizes, um atalho que levam a 

empresa ao sucesso. A justificativa deste trabalho se reflete no posicionamento 

estratégico das empresas, onde o engajamento assumiu papel de destaque nas 

decisões acerca de gestão de pessoas nas organizações, visto que, para se obter os 

objetivos organizacionais, é imprescindível que os colaboradores estejam alinhados 

com os mesmos. O presente trabalho é fundamentado em revisão bibliográficas, 

coleta de dados em site, para o estudo de caso em empresa de grande porte no 

mercado varejista, que estão espalhadas por todo Brasil. De acordo com a análise 

dos resultados foi possível verificar que a empresa faz atualmente ações 

estruturadas e eficazes, fatores que levam a empresa ter vantagens competitivas no 

comércio varejista. Presume-se que a empresa Magazine Luiza faz ações voltadas 

somente para endomarkerting, mas o marketing interno é apenas uma ferramenta 

que favorece o engajamento e sozinho não consegue corresponder a todos os 

aspectos para um profissional engajado. 
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL COMO ESTRATÉGIA PARA 
VANTAGEM COMPETITIVA ORGANIZACIONAL 

 

 

Alunas: RAMOS, Beatriz dos Reis; PEREIRA, Desireé da Silva; TEIXEIRA, Natália 

Neves; SILVA, Thainara Nogueira da. 

Orientador: LIMA, Hyder Marcelo Araújo.  
Coorientador: SILVA, Elisa Mabel Vieira da. 
 
 
 

RESUMO 
 
 

A crescente preocupação em relação às questões sociais e ambientais, tem levado 

as empresas a buscarem instrumentos de apoio para tomada de decisões assertivas 

no que se refere a minimização de impactos ambientais causados pela busca 

constante da lucratividade, nesse sentido o presente trabalho têm-se como objetivo 

geral demonstrar como a Responsabilidade Socioambiental praticada nas 

organizações, pode ajudar na preservação ambiental e como o comportamento 

organizacional pode gerar influências para tornar os produtos ecologicamente 

corretos no século XXI. Como objetivos específicos buscou-se elencar quais as 

vantagens competitivas para as empresas que adotam a responsabilidade 

socioambiental em seu ambiente corporativo; propor ações voltadas para a 

sustentabilidade empresarial e avaliar como os fatores históricos ajudaram tanto 

empresas quanto cidadãos para uma mudança de comportamento no que diz 

respeito à preocupação com o meio ambiente. Como metodologia utilizou-se 

revisões bibliográficas em artigos científicos, livros e internet com embasamento 

socioambiental, dentro de uma estrutura qualitativa. A escolha do tema justificou-se 

pela necessidade dos consumidores estarem bem informados quanto à postura 

socioambiental das organizações, o que levou as organizações se sobressaírem 

num mercado cada vez mais competitivo. A responsabilidade social e ambiental, 

numa estrutura atual e abrangente, ilustra não apenas o compromisso de empresa 

com pessoas e valores humanos, mas também preocupações com o meio ambiente. 

Palavras-chave: Responsabilidade socioambiental, sustentabilidade, vantagem 

competitiva. 
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GESTÃO DE PESSOAS E PASSIVO TRABALHISTA: ADOÇÃO DE PRÁTICAS 
MITIGADORAS 

 

 

Alunas: VICENTE, Daiany Souza; PEREIRA, Karen Mayara Ramos Andrade. 

Orientador: ABREU, Igor.  

Coorientador: SILVA, Elisa Mabel Vieira da. 

 
 

RESUMO 
 

 

Qualquer organização atenta à sua continuidade no mercado, tem conhecimento 

que o fator principal são os colaboradores, os quais as desenvolvem a partir de suas 

atividades laborais, cabendo-lhes saber que para obter dos colaboradores os 

melhores resultados para a organização, é importante saber gerenciá-los da maneira 

correta, utilizando, para tanto, a gestão de pessoas, que atualmente é muito 

valorizada. A gestão de pessoas e o passivo trabalhista são assuntos que 

convergem, pois se existe um passivo trabalhista pode-se deduzir que houve falha 

na gestão de pessoas, sendo certo que passivo trabalhista para o direito do trabalho 

classifica-se como falta de cumprimento das leis trabalhistas, porém só é efetivado 

se houver reclamações trabalhistas contra as organizações. Diante das 

circunstâncias supracitadas, o presente trabalho teve como objetivo indicar práticas 

mitigadoras, ou seja, formas que as organizações e os gestores devem seguir para 

evitar e/ou diminuir as reclamações, e ainda mostrar a utilização da ferramenta 

Compliance que dentro desse contexto trabalha diretamente com a pessoa, 

disseminando a cultura do comportamento em relação às normas, identificando as 

falhas no processo e diminuindo os riscos futuros decorrentes do relacionamento 

disfuncional da empresa e colaborador. A justificativa deste trabalho se reflete na 

escassez de trabalhos sobre o assunto, na complexidade da legislação e 

consequentemente a necessidade de verificação de pontos falhos nas empresas e 

na importância de o gestor conhecer seu passivo trabalhista e ter condições de 

efetuar uma boa gestão. O presente é fundamentado em revisão bibliográfica, coleta 

de dados em sites, além de estudo de caso em empresa metalúrgica de grande 
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porte da região sul do Estado do Rio de Janeiro. Perante a pesquisa foi constado 

que a melhor solução para os passivos trabalhistas é o seu gerenciamento, ou seja, 

sua prevenção, respeitando os procedimento com os colaboradores da maneira que 

é decretado pelas leis, e a gestão de maneira correta dos já existentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Gestão de Pessoas; Passivo Trabalhista; Organizações; 

Colaboradores. 
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GESTÃO DA INCLUSÃO EFETIVA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO 
MERCADO DE TRABALHO 

 

 

Alunos: SOUZA, Ademir de Castro Junior; CORTES, Hugo Rocha; SILVA, Marcos 

Vinicius Gomes da; CURY, Nilson Brandão Junior. 

Orientador: LAMOGLIA, Claudia Valeria Abdala.  

Coorientador: REIS, Patrícia Nunes Costa. 

  
 

RESUMO 
 

 

Esta pesquisa teve por objetivo explorar a extensão dos programas de gestão no 

processo de integração de profissionais com deficiência, proporcionando a 

possibilidade de criação de conceitos precursores para os profissionais de recursos 

humanos que desejam tanto inserir-se no mercado de trabalho, tal como entender a 

própria função no referido processo de inclusão. Como estratégia, adotou-se o 

método de revisões bibliográficas e análise de metodologias empregadas pelo 

universo empresarial, com ênfase na diversidade. A pesquisa, sobretudo, questiona 

quais as adequações são necessárias para que os profissionais com deficiência se 

sintam realmente pertencentes a organização em que trabalham, dividindo as 

responsabilidades entre alta administração, administração de RH, gerentes de linha 

e operacional, no que consiste um programa de integração de sucesso e quais as 

principais carências das organizações nos programas de integração. O estudo ainda 

apresenta, hipoteticamente, ser de responsabilidade dos profissionais de recursos 

humanos, administrar as mudanças necessárias na organização para realizar a 

integração, incluindo a preparação do espaço físico, preparar as pessoas como 

também a cultura e o clima da organização. Conta-se, ainda, com um estudo de 

caso abordando uma empresa renomada em inclusão de profissionais com 

deficiência, resultando em uma proposta que discute um meio empreendedor de 

inserção no mercado de trabalho para profissionais de recursos humanos, suprindo 

uma necessidade do mercado. O resultado dessa pesquisa relaciona-se com as 
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teorias no âmbito da gestão de recurso humanos, como cultura e clima 

organizacional, permitindo assim, a percepção de que o gestor é o elo que facilitará 

os processos para que o profissional com deficiência e empresa consigam usufruir o 

máximo um do outro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: gestão; profissionais com deficiência; integração; adequação. 
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UM OLHAR DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES: LIDERANÇA FEMININA, UM 
ESTUDO DE CASO DO PROJETO MULHER DO MILÊNIO 

 

 

Alunas: LOPES, Aline Benedete Maia; SILVA, Gabrielly Castello; TORRES, 

Francinéia; CARNEIRO, Paula Níthala Viana dos Santos. 

Orientador: SILVA, Elisa Mabel Vieira.  

Coorientador: REIS, Patrícia Nunes Costa. 

 

 

RESUMO 
 

A presente pesquisa teve como intuito verificar quais são as características da 

liderança feminina e os desafios encontrados pelas mulheres para exercerem os 

cargos de líderes nas organizações. Como metodologia adotou-se a revisão 

bibliográfica e o estudo de caso do Projeto Mulher do Milênio que foi criado na 

faculdade Antônio Meneghetti e executado pela Associação Brasileira de 

Ontopsicologia (ABO). Com base nos dados, foram discutidas as dificuldades que o 

gênero feminino tem passado no mercado de trabalho, demonstrando, assim, que a 

mulher não é somente uma figura frágil, pois, por trás da mesma existe um poder de 

liderança e habilidades significativas que as tornem líderes capazes de motivar, 

agregar valores e ter uma liderança tanto quanto a figura masculina em meio a tanto 

preconceito. Propôs-se, ainda, um projeto que desenvolva a liderança feminina na 

região nordeste, que apresentou, segundo pesquisas, as mulheres como 

representantes de um grupo em posição vulnerável em relação ao mercado de 

trabalho. Justificou-se, pois, a escolha do tema, ora apresentado, o fato de ser 

necessário refletirmos uma cultura que ainda se apresenta machista. O resultado 

dessa pesquisa possibilitou um olhar minucioso sobre o legado da nova mulher 

contemporânea que busca ser reconhecida no mercado através dos seus 

conhecimentos adquiridos, podendo mostrar que faz a diferença, não somente em 

seu lar, pois seja qual for a circunstância encontrada, ela administra com 

propriedade.  

 

Palavras-chave: mulher; liderança feminina; características; desafios. 
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A COMUNICAÇÃO INTERNA COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA NA 
TOMADA DE DECISÕES NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

Alunos: JANUÁRIO, Carolina Diniz; NETTO, Débora Ferreira; SILVA, Edvane 

Pereira da. 

Orientador: SILVA, Elisa Mabel Vieira da.  

Coorientador: REIS, Patrícia Nunes Costa. 

 

 
RESUMO 

 

 

O presente artigo visou apresentar a importância da comunicação, a fim de abordar 

a comunicação interna na organização como ferramenta estratégica para o 

fortalecimento do relacionamento no ambiente organizacional e, sobretudo, para 

tomada de decisão da liderança. Para tanto, realizou-se, num primeiro momento, 

uma pesquisa bibliográfica em autores que fundamentassem o objetivo proposto 

além do estudo de caso da empresa Shell e uma proposta prática para a empresa. 

Justificou-se a escolha do tema, pois a comunicação é importante para as relações 

humanas de modo que representa um instrumento importantíssimo capaz podendo 

ser usado, estrategicamente, nas organizações causando melhorias eficazes nas 

tomada de decisões. Sendo assim, concluiu-se que a comunicação interna, como 

ferramenta estratégica, facilita e estimula as organizações a apresentarem decisões 

eficazes aos colaboradores proporcionando-lhes maior compreensão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: comunicação interna; tomada de decisões; organizações 
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OS DESAFIOS DO LÍDER COACH NA BUSCA DO ENGAJAMENTO DE 
PROFISSIONAIS DA GERAÇÃO Y 

 
 

Alunas: SILVA, Fiamma Aparecida Souza; BENEVENUTO, Flávia Jéssica dos 

Santos; SILVA, Isis Cristina da; RESENDE, Valéria José. 

Orientador: REIS, Patrícia Nunes Costa.  

Coorientador: SILVA, Elisa Mabel Vieira da. 

 
 

RESUMO 
 

 

As organizações têm buscado o aperfeiçoamento nas áreas de negócios, marketing, 

logística e sustentabilidade na intenção de se manterem competitivas e 

conquistarem confiabilidade num mercado cada vez mais exigente, que acabam por 

negligenciar pessoas, causando insatisfação em todos os níveis da organização. O 

objetivo geral desta pesquisa foi demonstrar os desafios do líder coach na busca do 

engajamento de profissionais da geração Y no ambiente organizacional. Optou-se 

por trabalhar os aspectos desafiadores do líder coaching, tomando-se como base a 

empresa CSN para desenvolvimento do estudo de caso realizado via site. Validou-

se os objetivos específicos, visto ter conseguido evidenciar que a o estilo de 

liderança transformadora predomina na Usina, e ainda que a organização da ênfase 

à capacitações e desenvolvimentos como estratégias para integrar e manter o 

empowerment da geração Y no ambiente de tarefa, na busca da harmonia. Quanto à 

Cultura ficou claro o quanto os gestores buscam alinhar e comunicar aos seus 

colaboradores sobre novas perspectivas, estratégias e investimentos. No que tange 

à Governança corporativa percebeu-se que a Usina propõe ampliar sua 

comunicação com o mercado financeiro, melhorando a percepção dos investidores 

sobre os fundamentos da Companhia e contribuindo para a redução dos custos de 

captação. Nessa dimensão conseguiu-se responder a questão central da pesquisa: 

a CSN implementa na busca de se obter sucesso empresarial dentro de um 

ambiente harmonioso pelo fato de trata seus colaboradores como fonte de 

diferenciação competitividade sustentável. Por fim, elaborou-se proposta com 
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sugestão de práticas de retenção e engajamento de profissionais da geração Y para 

implementação na Companhia Siderúrgica Nacional com base nas informações 

obtidas no site da Usina Presidente Vargas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: organização; gestão estratégica de pessoas; cultura 

organizacional; liderança; coaching. 
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CAPTAÇÃO DE TALENTOS NA CONTEMPORANEIDADE 
 

 
Alunas: RIBEIRO, Adeline da Silva ; VALÉRIO, Brunna Michely César. 
Orientadora: ALMEIDA, Luciana Porto de Matos.  

Coorientador: SILVA, Elisa Mabel Vieira da. 

 

 

RESUMO 
 
 

O presente estudo relaciona-se ao processo de captação de pessoas atualmente 

nas organizações. Serão abordados assuntos relativos às características e as 

estratégias modernas utilizadas pelas organizações no processo de recrutamento 

através das ferramentas disponibilizadas pela internet que se fazem necessárias 

para permitir a adequação das organizações na contemporaneidade. Seguindo esta 

lógica o presente estudo objetivou expor estratégias que possibilitem uma melhor 

efetuação do recrutamento na atualidade. E para melhor fundamentá-lo, realizou-se 

um estudo de caso da empresa Nestlé relativo ao desempenho do seu processo de 

captação de pessoal. O estudo justificou-se pela importância da utilização dos 

métodos contemporâneos no recrutamento. A metodologia utilizada foi a pesquisa 

em sites e artigos científicos juntamente com as pesquisa bibliográfica. Finalmente, 

considerando que quando um processo de recrutamento realizado com a exploração 

de técnicas atualizadas proporciona atração de candidatos compatíveis aos cargos 

contribuindo positivamente em vários aspectos na organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: captação; talentos; contemporaneidade; recrutamento e seleção. 
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O TRABALHO DO SERVIÇO SOCIAL NO CAMPO DA SAÚDE MENTAL:  
UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 

 

 

Aluna: MACHADO, Adriana Maciel Vieira. 

Orientadora: SOUZA, Rozana Aparecida. 

 

 
RESUMO 

 

 

A inserção do serviço social no campo da saúde mental foi impulsionada sobretudo 

pelo processo brasileiro da Reforma Psiquiátrica, uma vez que este demandou uma 

nova prática profissional sintonizada com o processo de inclusão dos direitos sociais 

desses cidadãos. Este trabalho teve por objetivo geral analisar o trabalho do serviço 

social no campo da saúde mental. Portanto fez-se necessário: conhecer acerca das 

áreas de atuação do serviço social no campo da saúde mental; analisar a 

intervenção profissional do assistente social neste campo, refletir sobre o cuidado 

em saúde mental e os desafios e possibilidades desta atuação. Os dados foram 

coletados através de uma pesquisa bibliográfica e apresentados em dois capítulos. 

No primeiro capítulo, abordamos sobre a Loucura e a Reforma Psiquiátrica. O 

movimento da Reforma Psiquiátrica objetiva não somente a desinstitucionalização 

da loucura, por meio da extinção dos manicômios, mas também defende os direitos 

dos sujeitos em sofrimento psíquico. No segundo capítulo, discutimos sobre o 

Serviço Social e Saúde Mental. A intervenção do profissional de Serviço Social 

corrobora para que se possa trabalhar a questão do estigma social, promover a 

inclusão social, fortalecer os vínculos familiares, embasando a desconstrução do 

paradigma manicomial. O trabalho do assistente social deve atender as 

necessidades dos usuários, de forma a proporcionar autonomia, a emancipação dos 

indivíduos sociais na democracia e na luta pela efetivação dos direitos. 

 

 

 
Palavras-chave: Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica; Serviço Social. 
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“ESCOLA PARA TODOS, EDUCAÇÃO PARA POUCOS”: REFLEXÕES SOBRE A 
NEGAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO ÀS CLASSES SUBALTERNAS 

ENQUANTO UMA EXPRESSÃO DA QUESTÃO SOCIAL 
 

 

Aluna: RODRIGUES, Ana Paula. 
Orientador: LENA, Helio Jr. 

 

 
RESUMO 

 

 

O objetivo desse trabalho é pensar a inserção da (o) assistente social nas 

instituições educacionais. No primeiro capítulo fazemos uma análise histórico-crítica 

sobre a Questão Social, o serviço social e a política educacional, sinalizando como a 

educação e a escola se configuram como espaços nos quais a Questão Social se 

manifesta nas suas mais diversas expressões. No segundo capítulo realizamos um 

breve histórico da educação brasileira até os dias atuais, visando destacar qual foi o 

lugar da educação em cada momento histórico. Ao final deste trabalho 

apresentamos algumas reflexões sobre a dimensão educativa do trabalho da (o) 

assistente social nas escolas, enfocando para tanto os fundamentos do projeto ético-

político que orienta o exercício profissional à justiça, ao direito, à igualdade, ao fim 

das discriminações, ao respeito à pluralidade e ao diálogo com outras categorias. 

Sinalizando ainda como a (o) assistente social poderá contribuir para a 

transformação da educação brasileira. 

 

 

 

 
 
 
 
Palavras-chave: Questão Social; Política Educacional; Exercício profissional do 

Serviço Social. 

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

RESUMO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Serviço Social / 2015-2  

 

ISBN: 978-85-5964-000-7  www.unifoa.edu.br/editorafoa  395 
 

TRÁFICO DE MULHERES: UM DEBATE ACERCA DAS FORMAS DE 
ENFRENTAMENTO NO BRASIL 

 
 

Aluna: FERREIRA, Cynthia Correa de Oliveira. 

Orientadora: ESCOBAR, Karin Alves do Amaral. 

 

 

RESUMO 
 

 

O estudo em questão aborda a temática do tráfico de mulheres que se caracteriza 

pela escravidão sexual e pela venda da mulher como objeto sexual, muitas vezes 

contra a sua vontade. Deste modo o objetivo geral do trabalho consiste em analisar, 

através das bibliografias produzidas sobre o assunto, o fenômeno do tráfico de 

mulheres para fins de exploração sexual. Como objetivos específicos busca-se 

apresentar o panorama internacional sobre o tráfico de pessoas, abordar as políticas 

sociais e de enfrentamento a esse fenômeno. Para o desenvolvimento do estudo 

utilizamos a pesquisa bibliográfica, qualitativa e de caráter exploratório através da 

investigação em livros, artigos acadêmicos, documentos oficiais que se relacionaram 

com os objetivos do trabalho. O tráfico de mulheres deve ser analisado através da 

perspectiva de gênero, pois se constitui como uma das formas de violência e 

exploração da mulher, elemento da sociedade machista e patriarcal onde os desejos 

dos homens devem ser satisfeitos a qualquer custo, mesmo que com isso se 

degrade o direito das mulheres. O estudo aponta para a necessidade de 

incorporação desse debate pela categoria de assistente sociais, além da importância 

de publicização da questão na mídia de forma que se rompa o preconceito e a 

culpabilização da mulher, partindo do pressuposto que trata-se de crime, onde as 

principais vítimas são mulheres negras e pardas que vivenciam situações de 

desigualdades sociais, se constituindo uma expressão da questão social. 

 

 

Palavras-chave: Tráfico de pessoas; Violência de Gênero; Tráfico de Mulheres; 

Violência contra a mulher. 
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COMO O BRASIL ENFRENTA A VIOLÊNCIA SEXUAL  
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

 
 

Aluna: Clímaco, Elizete. 
Orientadora: SANTA BÁRBARA, Daniele Ribeiro do Val de Oliveira Lima. 

 
 

RESUMO 
 
 

O objetivo desse trabalho é identificar o posicionamento do Brasil frente à violência sexual 

contra crianças e adolescentes, para compreender como o país organiza e executa os 

serviços de atendimento às vítimas dessa violência. O marco de análise é o Plano Nacional 

de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, aprovado pelo Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que, após algumas revisões, completa 

15 anos. Sob o entendimento que a violência sexual é considerada legalmente uma violação 

de direitos, mas que culturalmente ainda é experimentada e reproduzida de forma 

naturalizada é urgente seu enfrentamento político para a garantia dos direitos infanto-

juvenis.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Palavras-chaves: Criança e Adolescente; Violência Sexual; Cidadania. 
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O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E OS IMPACTOS NA POLÍTICA DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA 

 
 

Autor: ROBERTO, Elber Dias. 

Orientadora: SOUZA, Rozana de Souza. 

 
 

RESUMO 
 
 

O presente estudo pretende discutir a garantia de direitos previdenciários da 

população com sessenta anos ou mais de idade no Brasil. A partir de dados 

sociodemográficos disponíveis, compreender que o processo de envelhecimento da 

população brasileira é uma realidade que perpassa pelo aprimoramento e aplicação 

de políticas públicas. Também pretende inferir que o devido enfrentamento de 

demandas atuais e futuras se dará pela criação, implementação ou aperfeiçoamento 

de politicas publicas já existentes. A Saúde na velhice, a acessibilidade e as novas 

relações do trabalho frente ao envelhecimento populacional e a Previdencia Social, 

sobretudo a aposentadoria, são desafios a espera de ações de enfrentamento. O 

tema foi escolhido por sua atualidade e relevância.Teve por objetivo geral: O 

envelhecimento Populacional. Portanto fez-se necessário: abordar aspectos desse 

processo do envelhecimento relacionando alguns de seus desafios. Foi adotada a 

pesquisa bibliográfica como princípio metodológico. O trabalho é apresentado em 

dois capítulos. No primeiro são tratados o processo de envelhecimento da 

População Brasileira, as conferências sobre população com foco no uso da 

demografia como instrumento na elaboração de politicas públicas e também faz uma 

abordagem da percepção do envelhecimento pela sociedade. No segundo capítulo 

aborda-se o desafio do envelhecimento populacional na previdência social brasileira 

e é apresentado um breve relato da história da previdência social no Brasil, como 

está a previdência na atualidade e por fim os rebatimentos do direito previdenciário 

na população com sessenta anos ou mais. 
 

Palavras-chave: Envelhecimento populacional; Previdência Social; Aposentadoria. 
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EXCLUSÃO SOCIAL E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: 
QUESTÕES PARA O DEBATE 

 
 

Aluna: VALENTIM, Gilsy Pollyana. 

Orientadora: ESCOBAR, Karin Alves do Amaral. 

 

 
RESUMO 

 
 
O modo de produção de uma sociedade é formado por suas forças produtivas e 

pelas relações de produção existentes nessa sociedade. A sociedade capitalista 

organiza-se através de relações assalariadas onde a burguesia possui a propriedade 

dos meios de produção e o trabalhador possui a força de trabalho, estabelecendo 

assim a relação de compra e venda da força de trabalho. Entretanto, nesse modo de 

produção, a riqueza socialmente produzida não é distribuída de forma igual, e sim 

apropriada por uma pequena parcela da população em contraposição ao 

empobrecimento de uma maioria, caracterizando assim relações de exploração da 

classe trabalhadora. Desta forma, podemos dizer que esse modo de produção 

também gera desigualdades sociais se constituindo expressão da “questão social”. 

Este trabalho foi construído com o objetivo de refletir sobre a população em situação 

de rua no contexto da sociedade capitalista, que vivencia esses processos de 

exclusão na maioria das vezes porque não vende a sua força de trabalho e não 

produz riqueza. Nesse sentido, torna-se fundamental o papel das políticas sociais 

para intervenção nesse fenômeno e a atuação do Serviço Social na defesa 

intransigente dos direitos humanos e na eliminação de todas as formas de 

preconceito fomentando a participação de grupos socialmente discriminados na 

sociedade. 
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UMA ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE A ATUAÇÃO  
DO ASSISTENTE SOCIAL NA ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL 

 
 

Aluna: DOMINGOS, Fabiola da Silva. 

Orientadora: ESCOBAR, Karin Alves do Amaral. 

 

 

RESUMO 
 

 

O trabalho teve o objetivo de analisar a inserção do Assistente Social nas políticas 

de saúde mental do Brasil, dessa maneira foi necessário fazer um resgate sobre a 

assistência a loucura no Brasil. Em seguida fizemos um debate sobre o movimento 

da Reforma Psiquiátrica no Brasil, que teve a influência Italiana, onde se tinha como 

objetivo a desinstitucionalização. No decorrer do trabalho analisamos as primeiras 

intervenções do Assistente Social na saúde Mental no Brasil, que ocorreram em 

1940. Podemos perceber que o Movimento de Reforma Psiquiátrica (1970) no Brasil, 

evidenciou o trabalho do Assistente Social na saúde mental. Analisamos que o 

amadurecimento teórico do Serviço Social se envolve com a Reforma Psiquiátrica 

em determinada fase da história, pois enquanto no Brasil os movimentos sociais 

como a Reforma Sanitária e Reforma Psiquiátrica se conceituam na sociedade o 

Serviço Social formula estratégias para seu direcionamento na sociedade, visto que 

na contemporaneidade é um profissional requisitado para trabalhar na atenção em 

saúde mental. 
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SER NEGRO É UM CRIME?  
UMA REFLEXÃO SOBRE O SER NEGRO NA SOCIEDADE BRASILEIRA  

NO SÉCULO XXI 
 

 

Aluna: SILVA, Iris Cristina. 

Orientador: LENA Jr, Helio.  

 

 

RESUMO 
 

 

Nosso estudo pretende apresentar, por meio de levantamento bibliográfico, a 

construção sócio histórica do ser negro e o estigma dessa população ao longo dos 

anos. Nosso objetivo geral é conhecer a violência que a população negra esta 

exposta e os possíveis mecanismos para a superação da mesma, propondo uma 

reflexão sócio histórica do negro no Brasil através de um levantamento bibliográfico, 

para assim compreender a estigmatização dessa população no século XXI. O Brasil 

foi o último país a abolir a escravidão e esse retardamento deixou marcas em nossa 

sociedade, o negro fora “liberto”, porém, não reconhecido como cidadão pelo Estado 

omisso, o qual não viabilizou acesso aos recém-libertos, restando-os a miséria 

material, a discriminação e a humilhação. No senso comum, cidadãos negros são 

identificados como potenciais perturbadores da ordem social e carregam o peso da 

culpa da violência na pele. Segundo algumas pesquisas, foram comprovadas que a 

justiça penal é mais severa para os criminosos negros do que para os criminosos 

brancos. Os níveis atuais de vitimização negra já são intoleráveis, mas se nada for 

feito de forma imediata e drástica, a vitimização negra no país poderá chegar a 

patamares inadmissíveis pela humanidade. Compreendo que essa é uma expressão 

da “questão social” vivenciada por uma sociedade capitalista na qual estamos 

inseridos e que essa reflexão pode ser usada como projeto de intervenção do 

profissional de Serviço Social.  
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ADOLESCENTE EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE E EDUCAÇÃO 
 
 

Aluna: RIBEIRO, Mayara Carlos. 

Orientador: GANDRA, Marcos Aurélio Ramalho. 

 

 

RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como objetivo fazer uma discussão sobre adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de privação de liberdade. Visto que é 

relevante pensar o porquê a educação não é atrativa ou interessante a esse público. 

Para tal é necessário refletir no contexto sócio-histórico através da trajetória da 

institucionalização no Brasil, que vem desde o período colonial até os dias atuais, a 

partir do entendimento de "Questão Social" e de como a mesma opera 

negativamente na vida desses indivíduos em desenvolvimento, como determina o 

Estatuto da Criança e do adolescente, bem como a trágica realidade da educação no 

Brasil e a dinâmica do Projeto Político Pedagógico dentro das unidades de 

cumprimento medida socioeducativa de privação de liberdade, refletindo sobre o 

trabalho desenvolvido a partir do caráter socioeducativo das medidas e não da 

escolarização propriamente dita, usando como exemplos os órgãos de cumprimento 

de medida socioeducativa do estado de São Paulo a Fundação CASA e do estado 

do Rio de Janeiro Novo DEGASE. Refletindo a luz da garantia dos direitos da 

criança e do adolescente sobre as demandas expostas por estes.  
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A ATENÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO AOS  
ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI 

 

 

Aluna: LIMA, Nathalia Aline Meirelles. 

Orientador: CASTRO, Felipe da Matta de. 

 
 

RESUMO 
 
 

O presente trabalho traz a discussão que envolve a infância brasileira, o perfil das 

políticas voltado para esse público, onde o interesse do Estado é muitas vezes o 

controle da infância pobre e marginalizada. Esta monografia propõe apresentar a 

trajetória das ações e políticas de atenção à criança e ao adolescente no Brasil, e 

discorrer sobre as questões econômicas e sociais que envolvem o processo de 

marginalização desses adolescentes, em destaque o adolescente em conflito com a 

lei. Para alcançar tais objetivos foi realizada uma pesquisa bibliográfica e os dados 

coletados foram organizados em dois capítulos. Historicamente, o conceito de 

criança é pensado desde o século XII, a criança era vista como inocente e angelical 

através das pinturas da época. No Brasil, a trajetória da criança começa no período 

colonial, e vem passando por várias transformações ao longo do tempo, os 

“menores” como eram chamados - “menor” considerado uma categoria jurídica e 

socialmente construída para designar a infância pobre. Com a aprovação do ECA, 

os mesmos viraram crianças e adolescentes, sujeitos portadores de direitos. Se 

antes a família era culpabilizada, com o ECA, ela passa a ser valorizada. O trabalho 

pretende apresentar dados que colaborem para construção de uma visão mais 

crítica e aprofundada acerca do trato à infância pobre pelo Estado e sociedade. 

Mostrar a realidade histórica da criança e adolescente pobre no Brasil, com 

resultados do IPEA (2003), com análises realizadas entre os meses de setembro e 

outubro de 2002. Segundo a pesquisa, no que diz respeito as condições 

socioeconômicas dos adolescentes brasileiros, as famílias dos adolescentes 

denominados não brancos vivem em sua situação de extrema desigualdade, se 

apresentando mais pobres se comparado as famílias dos adolescentes brancos. 
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Procurou-se apresentar dados que colaborem para construção de uma visão mais 

crítica e aprofundada acerca do trato à infância e adolescência pobre no país.  
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GÊNERO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: POLÍTICAS DE 
ENFRENTAMETOE DESAFIOS PROFISSIONAIS PARA O SERVIÇOSOCIAL 

 
 
Aluna: SOARES, Renata Enger. 

Orientadora: ESCOBAR, Karin Alves do Amaral. 

 
 

 RESUMO 
 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) entende a violência de gênero contra a 

mulher como um problema de saúde pública. Pode ser definida como qualquer ação 

ou conduta que possa resultar em dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico 

para as mulheres, ocorrendo na vida pública ou na vida privada. Deve ser 

compreendida a partir das relações de gênero, apontando a existência de um tipo de 

dominação, opressão presente nas relações entre homens e mulheres, 

atravessando classes sociais, raças, etnias e faixas etárias. Este estudo busca 

produzir reflexões que possam contribuir na produção de conhecimentos nesta 

temática, na perspectiva de transformação dessa realidade, através uma pesquisa 

qualitativa a partir de um levantamento bibliográfico. O estudo teve como objetivo 

geral analisar o fenômeno da violência doméstica contra a mulher. Elencamos como 

objetivos específicos discutir as categorias gênero e violência; identificar as políticas 

de enfrentamento à violência contra a mulher e as contribuições do Serviço Social 

na intervenção da questão. Partimos da compreensão de que a violência contra a 

mulher configura-se como uma das expressões da “questão social” na 

contemporaneidade. Supomos a localização de uma matriz ideológica nas relações 

de gênero que legitimam o fenômeno da violência. Saffioti, Minayo, Araújo e outros 

nos auxiliam na produção deste construto. Localizamos panoramicamente o debate 

internacional do enfrentamento desse tipo de violência; além de alguns avanços em 

relação a Políticas Públicas contra a mulher no Brasil, como as DEAMs e CREAS. 

Enquanto questão social, e logo, objeto de intervenção do Serviço Social, elegemos 

concluir o trabalho com reflexões sobre esta competência. Da importância da 

capacitação profissional, nas dimensões teórico-metodológica, ético-política e 
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técnico-operativo, para uma interação eficaz com as políticas públicas. Apontamos 

também o papel da rede de atendimento, na perspectiva da interdisciplinaridade, na 

relação do trabalho da equipe de atendimento com esse tipo de violência.  
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PROGRAMA DE VOLTA PARA CASA:  
UM INSTRUMENTO NA REINSERÇÃO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE MENTAL? 

 
 
Aluno: SILVA, Rosane de Souza Prado. 

Orientador: ESCOBAR, Karin Alves do Amaral. 

 
 

RESUMO 
 
 

Esta pesquisa teve como objetivo central compreender o novo modelo de 

atendimento em saúde mental, em especial o Programa de Volta para Casa. O 

modelo teórico-metodológico que se adotou nesta pesquisa foi de natureza 

qualitativa. Como instrumento para a apreensão do objeto de estudo, utilizou-se a 

pesquisa bibliográfica elaborada a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material 

disponibilizado na Internet e de pesquisa em documentos oficiais. O Programa de 

Volta para Casa é uma das estratégias para o processo de desinstitucionalização, e 

possibilita a preservação do usuário na família, na comunidade e a reinserção social, 

tendo em vista resgatar a cidadania e a reabilitação psicossocial dos usuários de 

saúde mental com histórico de internação de longa permanência, resgatando os 

direitos básicos de cidadania e autonomia desses usuários. 
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UMA ANÁLISE SOBRE A RESPONSABILIDADE SOCIAL E O SERVIÇO SOCIAL 
NAS EMPRESAS CAPITALISTAS NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 

Aluna: NASCIMENTO, Stefhane de Souza. 

Orientador: CASTRO, Felipe da Matta. 

 

 

RESUMO 
 

 

O trabalho tem como objetivo trazer uma análise sobre o trabalho do assistente 

social nos programas de Responsabilidade Social nas empresas. Apresentando uma 

análise sobre o processo de inserção profissional nas empresas, passando pelo 

processo de reestruturação produtiva, que se observa o agravamento das múltiplas 

expressões da questão social que consequentemente é base sócio histórica da 

requisição social da profissão. Assim, este trabalho busca trazer uma análise sobre 

o campo sócio ocupacional do profissional. 
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A INSERÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA EDUCAÇÃO PÚBLICA: PENSAR A 
EDUCAÇÃO COMO DIMENSÃO DA VIDA SOCIAL 

 
 

Aluna: CUNHA, Valdete Gomes. 

Orientador: GANDRA, Marcos Aurélio Ramalho. 

 

 

RESUMO 
 

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo colaborar para o debate 

acerca da inserção do Assistente Social nas escolas públicas do Brasil. Para tanto, 

será apresentada uma reflexão sobre a relação entre o sistema capitalista e a 

precarização da educação, que veio a se agravar com as políticas neoliberais, 

acentuando ainda mais as expressões da “Questão Social”, cujos reflexos podem 

ser percebidos diariamente no interior das escolas. Nesse contexto, torna-se urgente 

a cooperação de profissionais do Serviço Social e da Psicologia para tentar atender 

as demandas apresentadas pelos alunos na escola e em seu contexto sócio familiar, 

que sobrecarregam especialmente os professores. Diante disso, o Serviço Social 

tem muito a contribuir. Por isso, o trabalho apresentará entre outras, a relação entre 

o Serviço Social, a família e a escola, entendendo as possibilidades de uma ação 

interdisciplinar visando garantir, às crianças e aos adolescentes, as condições de 

que precisam para se desenvolverem, preparando-se de forma adequada para a 

vida social. Com a finalidade de efetivar tal inserção, encontra-se em tramitação o 

Projeto de Lei nº 3688/00 que apesar de contar com o apoio das categorias 

profissionais relacionadas, arrasta-se no Congresso Nacional desde o ano 2000, 

sendo este atraso fruto das políticas neoliberais, que tem como pressuposto a 

redução dos direitos sociais. Em tempos no mínimo contraditórios de discursos de 

“Pátria Educadora”, enquanto corta-se orçamento das políticas sociais, o que inclui o 

ensino público, a presença de assistentes sociais e psicólogos nas redes públicas 

não só vai de encontro ao projeto Neoliberal como contribui para a escola pública, 

gratuita, laica e de qualidade social que a sociedade necessita. 
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A PRODUÇÃO DA FAMÍLIA BRASILEIRA: 
RASTREANDO CONTROVÉRSIAS REFERENTES À ADOÇÃO HOMOAFETIVA 

 
 

Aluna: PAIVA, Vanilda de Araújo Cunha Monteiro de. 

Orientador: NOBRE, Julio Cezar. 

 

 
RESUMO 

 

 

Em meio a intensas controvérsias acerca da adoção homoafetiva no cenário 

brasileiro, entende-se que novas possibilidades de arranjos familiares acabam por 

surgir, trazendo instabilidades no entendimento acerca do conceito de família. 

Salienta-se que, apesar da Suprema Corte Brasileira reconhecer em 2011 a união 

homoafetiva como entidade familiar, a questão da adoção nesse cenário ainda é 

cercada de fortes polêmicas. Tais turbulências seguem ganhando espaço na grande 

mídia, entrelaçando mediadores diversos como alei, a política, religião, mídia, 

cidadãos comuns, ciência, dentre outros. Todos em constante ação e desvios. O 

presente trabalho, portanto, a partir da Teoria Ator-rede – TAR, referencial teórico-

metodológico utilizado, entende a família como tendo sua realidade traçada na justa 

medida de tais deslocamentos múltiplos. Nesse sentido, esta monografia objetiva um 

rastreamento das controvérsias a produzirem as fronteiras da família brasileira atual 

em meio a argumentos pró e contra a adoção homoafetiva. Antes, porém, 

abordaremos um histórico dos contornos da família no Brasil até os dias atuais, bem 

como dos aspectos referentes à adoção e respectiva legislação que a normatiza no 

Brasil. A pretensão deste percurso não é a defesa de um novo formato rígido acerca 

da família brasileira, mas de desenvolver uma análise da circulação coletiva a 

produzir seus respectivos formatos na atualidade. 
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SEM DIREITOS, SEM LIBERDADE: O PROCESSO HISTÓRICO PELA GARANTIA 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO BRASIL E O DEBATE 

SOBRE A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL 
 

 

Aluna: NUNES, Virgínia Aparecida. 

Orientador: CASTRO, Felipe da Matta de. 

 

 

RESUMO 
 
 

Este trabalho propõe-se em fomentar reflexões sobre como se deu o processo 

histórico de regulamentação dos direitos da criança e do adolescente no Brasil e o 

debate contemporâneo acerca da redução da maioridade penal sob a influência da 

mídia. O processo histórico de atenção à criança e ao adolescente no Brasil foi 

marcado por um caráter conservador, se contrapondo à garantia de direitos, 

concretizando-se em processos de criminalização e medicalização da pobreza. 

Trazer o atual perfil dos jovens autores de ato infracional, nos leva a observar as 

semelhanças sobre como se dá ainda hoje o cumprimento de legislações criadas 

para este grupo e a política publica destinada aos mesmos. Para tanto, conhecer 

como se deu através dos tempos até os dias atuais, a ideologia dos setores 

dominantes pela luta de classes, consiste em melhor compreender o cenário 

culpabilizante do individuo adolescente autor de ato infracional pela mídia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Criança e Adolescente; Brasil; Redução da maioridade penal; 

Influência da mídia. 
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LIBROS: LIBRARY RESOURCE ORGANIZATION SYSTEM 
 

 

Alunos: DIAS, Matheus Siqueira; MAGALHÃES, Ana Carolina Pacheco Mendes; 

NETTO, Itamar Medeiros. 

Orientadores: RIBEIRO, Mônica Norris; SILVA, Antônio Carlos da; SIQUEIRA 

FILHO, Venicio. 

 
 

RESUMO 
 
 

Este trabalho tem por finalidade otimizar todo o processo de pedidos e aquisições de 

obras, facilitando a análise do MEC nas bibliotecas do UniFOA, e propõe soluções a 

partir da análise das dificuldades encontradas no sistema atual. O LIBROS (Library 

Resource Organization System) possui como funcionalidade principal separar e 

classificar o acervo da instituição por cursos e suas respectivas disciplinas, 

facilitando a avaliação de órgãos de ensino fiscalizadores que levam em conta a 

quantidade e a qualidade desse acervo de acordo com a demanda de vagas 

oferecidas em cada curso. Nessa avaliação é fundamental saber com exatidão quais 

obras pertencem a cada disciplina/curso e se estão dentro da quantidade estipulada 

para a bibliografia básica e complementar, facilitando a identificação de demandas 

para a aquisição de novos exemplares. Para o gerenciamento do projeto foi 

primordial analisar riscos, bem como as fraquezas e as forças da equipe, alocando 

as pessoas de acordo com suas capacidades e assim tirando o máximo proveito 

delas. Enfim, o projeto oferece uma proposta de solução que auxiliará na compra e 

catalogação do acervo que tornará mais fácil a avaliação do MEC na instituição, 

além de proporcionar um acervo de qualidade e com menos esforço. 
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ORGANUM: MAPA ORGANIZACIONAL COM ANÁLISE DE COMPETÊNCIAS  
 

 

Alunos: BARBOSA, José Rodolfo de Sousa; CARDOSO, Nathalia Mesquita da 

Silva; MENDONÇA, Giulliano Granato. 

Orientadores: GAZONI, Rosenclever Lopes; SANTO, Adilson Gustavo do Espírito; 

SIQUEIRA FILHO, Venicio. 

  

 
RESUMO 

 
Este TCC tem por finalidade desenvolver um sistema que venha contribuir na 

geração do mapa organizacional de uma empresa, apresentando ainda um conteúdo 

da análise das competências de seus profissionais. No mercado de trabalho, 

diversos fatores organizacionais e não organizacionais tem sido o foco principal das 

empresas visando o desenvolvimento do seu maior patrimônio, o humano, tornando 

assim, a empresa ter disponível uma ferramenta que possibilite alcançar os objetivos 

por ela traçada. A interação deste produto com outros sistemas desenvolvidos em 

plataforma ERP será possível e possibilitará ainda uma análise conjunta das 

hierarquias organizacionais, bem como será possível desenvolver as competências 

dos colaboradores, fornecendo de maneira destacada a valorização dos envolvidos 

nos processos e fornecendo também uma visão organizacional da empresa, 

destacando seus membros e sua hierarquia, facilitando o processo de comunicação 

interna entre os envolvidos. O Plano de Cargos e Salários é também alvo de 

destaque na consecução do sistema proposto, onde será fundamental para que os 

gestores possam avaliar como deverão estabelecer as diretrizes a serem 

destacadas no desenvolvimento dos seus contribuintes internos. No contexto deste 

trabalho, será foco também a criação de métricas de capacitação, valores estes que 

serão a base para análise das competências, como também onde deverá ser focado 

o plano de treinamento das pessoas envolvidas. A implantação do sistema proposto 

será de fundamental importância para a estruturação, treinamento, avaliações 

pessoais e promoções no Plano de Cargos e Salários. 
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SISTEMA INTERATIVO DE RESERVA E PEDIDO 
 

 

Alunos: CONCEIÇÃO, Avner Geraldo da Silva; FERREIRA, Daiane Rodolfo; 

SOUZA, Filipe de Oliveira. 

Orientadores: GAZONI, Rosenclever Lopes; SANTO, Adilson Gustavo do Espírito; 

SIQUEIRA FILHO, Venicio. 

  

 

RESUMO 
 
 

O projeto proposto a ser desenvolvido terá como objetivos principais auxiliar os 

clientes na melhor escolha de restaurantes da região baseados em suas 

preferências. Além de reduzir a espera dentro destes estabelecimentos através de 

reserva de mesas e solicitação de pedidos pelo aplicativo. Este projeto utilizará 

tecnologias que estão crescendo no mercado atualmente, como no caso do 

desenvolvimento mobile. Através deste aplicativo que será desenvolvido, o cliente se 

aproximará e auxiliará cada vez mais o restaurante a atendê-lo melhor, com seus 

comentários e avaliações que poderão ser deixadas para cada restaurante dentro do 

aplicativo. Além do aplicativo, também será criada uma solução gerencial para o 

restaurante que o auxiliará no controle das mesas que serão disponibilizadas para 

reserva e o controle das informações prestadas através do aplicativo. Com essas 

informações será possível disponibilizar relatórios para que o restaurante se auto-

avalie e melhore a fim de fidelizar seus clientes. 
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INTERCÂMBIO SOCIAL MOBILE: UMA PROPOSTA PARA MELHORAR A 
COMUNICAÇÃO DO ESTUDANTE COM SUA HOST FAMILY 

 
 

Alunos: MARTINS, Dérick Bohrer Queiroz; PROCÓPIO, Isabela Cristina Mendes. 

Orientadores: SANTO, Adilson Gustavo do Espírito; SILVA, Anderson Evandro 

Simeão da; SIQUEIRA FILHO, Venicio. 

  

 

RESUMO 
 
 

Este projeto tem como objetivo contribuir com a evolução do intercâmbio do 

estudante. Será desenvolvido um sistema mobile, que contará com um bate-papo 

para a comunicação dos intercambistas com as famílias antes da viagem. Além 

disso, o aplicativo possuirá a tecnologia de geolocalização que irá informar ao 

intercambistas todas as famílias disponíveis, e os projetos sociais na região em que 

ele se encontra de forma prática e interativa. Inicialmente esse aplicativo será 

disponibilizado apenas para plataforma Android. Com isso, o projeto precisará da 

pesquisa dessa plataforma e de como funciona todo o processo de escolha de 

famílias, projetos e empresas na AIESEC (Associação Internacional de Estudantes 

de Ciências Econômicas e Comerciais). O aplicativo tem o propósito de tornar a 

viagem do estudante mais agradável, proporcionando ao estudante a escolha da 

família que irá recebê-lo e o projeto que ele irá participar voluntariamente, de acordo 

com seu perfil, no período de seu intercâmbio. 
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PATRIMONY MANAGER PLUS: APRIMORANDO O CONTROLE DE BENS 
CORPORATIVOS 

 
 

Alunos: FIGUEIRA, Leonardo Vicente; ROSA, Lucas Pinho; VIEIRA, Daniel de Aguiar. 

Orientadores: SÁ, Luiz Fabiano de; SANTO, Adilson Gustavo do Espírito; 

SIQUEIRA FILHO, Venicio. 

 

 
RESUMO 

 

 

A finalidade deste projeto é controlar de forma adequada o patrimônio das 

empresas, sabendo-se da ocorrência do aumento e da rotatividade de funcionários 

em uma organização e a constante mudança de bens patrimoniais. Isso nos motivou 

a elaborar uma proposta de sistema para implementar um controle desses bens para 

que de forma efetiva seja possível contabilizar e controlar a movimentação do ativo 

físico da empresa em questão. Com a visualização dessa necessidade da empresa, 

construímos o Patrimony Manager Plus que será uma poderosa ferramenta para 

auxiliar o controle desejado pelo cliente e será um produto de fácil utilização, 

tratando-se de uma aplicação web capaz de monitorar o estado do patrimônio assim 

como a sua localização. Com o auxílio de um aplicativo mobile, é possível gerar um 

relatório apontando em qual setor o bem se encontra e quem é o responsável 

naquele momento, ajudando assim em uma melhor alocação do ativo. Sendo assim, 

o Patrimony Manager Plus foi desenvolvido baseando-se nesses dois objetivos, 

permitindo administradores realizarem operações e transações de patrimônios de 

um centro de custo a outro. É possível também o responsável de cada centro de 

custo identificar e visualizar os pertences sobre sua responsabilidade fornecendo 

para os gestores todas as ferramentas necessárias a fim de evitar custos 

desnecessários e auxiliando no melhor aproveitamento dos recursos empresarias. 
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GERENCIANDO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: PROPOSTA PARA 
CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE PROJETOS FINAIS 

 

 

Alunos: LOPES, Gabriela da Cunha Barcelos. 

Orientadores: SÁ; Luiz Fabiano Costa de, SIQUEIRA FILHO, Venicio. 

 

 
RESUMO 

 
 

Esse projeto tem por finalidade descrever as etapas de criação de um sistema, que 

objetiva gerenciar os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) alcançando um 

atendimento diferenciado que venha de encontro às necessidades dos professores e 

alunos na condução de seus trabalhos de conclusão. Para que isto funcione, é 

necessário que sejam realizados algumas atividades como: informar datas de 

entrega dos trabalhos, gerar um sistema que melhore a interação entre professores 

e alunos, informar ao professor o andamento do projeto do(s) aluno(s) e controlar o 

material usado no projeto. A metodologia utilizada no desenvolvimento deste projeto 

será de acordo com os modelos elaborados para desenvolvimento de trabalhos 

acadêmicos que se encontra disponível no Portal de Ensino no site do Centro 

Universitário de Volta Redonda - UniFOA. Na finalização do sistema proposto, será 

gerado um produto de grande contribuição para professores e alunos na condução 

do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), oferecendo uma melhor organização e 

interação entre eles, minimizando atrasos na entrega dos projetos, evitando 

desperdícios de material e também auxiliando os professores no acompanhamento 

do projeto. 
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