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A UTILIZAÇÃO DO MERCHANDISING COMO ESTRATÉGIA PARA PROMOÇÃO 
DA MARCA DE CIGARRO MARLBORO 

Alunos: CORRÊA, Iasmim Luiza da Silva; ALMEIDA, Laísa de Oliveira. 

Orientador: MARTINS, Débora Cristina Lopes. 

RESUMO 

Este estudo tem por objetivo discutir a utilização do merchandising como estratégia 
para promoção da marca de cigarro Marlboro. Desde 2011, existe na legislação 
brasileira, proibições acerca da divulgação de produtos derivados do tabaco em 
mídias de massa, como TV, bem como, sua utilização em espaços públicos. Diante 
deste cenário, este estudo abordou a estratégia do Merchandising no ponto de venda, 
única possibilidade de divulgação ainda permitida à indústria do tabaco, no Brasil, 
porém, com menção ao termo “advertência”, seja na embalagem ou nos materiais do 
PDV. Como metodologia utilizou-se a pesquisa bibliográfica para discutir temas como 
marketing e marketing promocional. Os resultados demonstram que, após analisar os 
conceitos de marketing e as estratégias adotadas pela empresa Philip Morris para 
promoção da marca Marlboro, pode-se afirmar que a técnica de Merchandising nos 
pontos de venda, discutida amplamente ao longo deste trabalho, aponta-se como um 
caminho funcional para o aumento de vendas e para fidelização de consumidores 
potenciais de produtos tabagistas. É importante, também, ressaltar que para obter 
mais informações de como são as instruções indicadas pela indústria, seria 
interessante o desenvolvimento uma pesquisa em maior profundidade com gerentes 
dos Pontos de Vendas e também com Executivos de Território da referida Empresa. 

Palavras-chave: Marketing Promocional. Merchandising. Ponto de Venda. 
Marlboro.. 
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ABORDAGENS ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO MARKETING DE 
RELACIONAMENTO, COM O AUXÍLIO DA FERRAMENTA CRM. 

Alunos: SILVA, Cynthia Pereira da; GOUVÊA, Marcos Felipe Laurentino. 

Orientador: MARTINS, Débora Cristina Lopes. 

RESUMO 

O marketing de relacionamento é uma estratégia que tem sido cada vez mais 
essencial para otimização dos resultados e competitividade das organizações e 
considerado item de grande importância para captação e fidelização de clientes e, 
consequente desenvolvimento das empresas. Sendo assim, este estudo pretende 
compreender a relação entre o marketing de relacionamento e a ferramenta utilizada 
na gestão de relacionamento com o cliente, o software CRM. Busca-se esta análise 
através de um estudo de caso acerca das ferramentas do Dynamics 365, um software 
da Microsoft que consiste em um sistema de gestão empresarial, em nuvem, que 
integra todos os stakeholders a um processo. Os resultados obtidos demonstram a 
relevância dessa ferramenta no processo de captação de novos clientes e fidelização 
de clientes já existentes, pois, seus parâmetros automatizados, promovem o 
reconhecimento das necessidades individuais dos clientes e favorecem às empresas 
a criarem produtos adequados a cada perfil de cliente de forma diferenciada da 
concorrência. Dessa forma, o estudo sugere uma reflexão acerca da necessidade da 
presença do CRM para otimização do marketing de relacionamento nas empresas. 

Palavras-chave: Marketing. Marketing de Relacionamento. CRM. 
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ESTRATÉGIAS DE MARKETING NO E-COMMERCE.ESTUDO DE CASO: IFOOD 

Alunos: MOURA, Lauro Paraguassú de; VASCONCELOS, Luíz Augusto de 
Alcantara. 

Orientador: MARTINS, Débora Cristina Lopes. 

RESUMO 

Este artigo tem por objetivo compreender as estratégias de vendas do iFood no e-
commerce e a adequação do composto de marketing a esta plataforma. O iFood, 
startup fundada em 2011, é um aplicativo de delivery de refeições, que permite aos 
consumidores maior agilidade e mais opções para se pedir comida online. Em uma 
sociedade cada vez mais globalizada e influenciada pelas mudanças causadas pela 
internet, compreender a forma como o consumo no mundo digital está evoluindo e as 
estratégias de marketing que as marcas adotam para rentabilizar o seu negócio são a 
chave para o sucesso no mercado competitivo. Como metodologia da pesquisa, 
adotou-se a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso da empresa iFood, onde se 
evidenciou que as estratégias de marketing adotadas foram eficientes, cumprindo 
seus objetivos de atender as necessidades dos consumidores desse novo nicho de 
mercado, dessa forma fidelizando-os como clientes e, consequentemente expandindo 
e fortalecendo a marca no Brasil e internacionalmente. 

Palavras-chave: Internet. E-commerce. Marketing. Delivery. iFood. 
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MARKETING EXPERIENCIAL E SUA APLICAÇÃO NO SEGMENTO DE 
EVENTOS: ESTUDO DE CASO TRIDENT E ROCK IN RIO. 

Alunos: SANTOS, José Vinicius Soares dos; ALMEIDA, Lucas Alberto Pereira 
Marcelino de. 

Orientador: MARTINS, Débora Cristina Lopes. 

RESUMO 

O crescente aumento no número de concorrentes torna mais difícil para as empresas 
conseguirem a fidelização de seus clientes. O marketing é, portanto, uma estratégia 
essencial para diferenciação no mercado competitivo. E essa diferenciação é 
ampliada quando a empresa utiliza estratégias de aproximação e interação com o 
público-alvo. Os eventos, por exemplo, constituem excelentes ambientes para o 
desenvolvimento do Marketing Experiencial que utiliza a plataforma de comunicação 
pentadimensional para envolver o potencial cliente. Para comprovar essa hipótese, 
este estudo teve por objetivo analisar e compreender a utilização do marketing 
experiencial pela marca Trident durante o festival de música intitulado Rock in Rio, 
nas edições de 2011 e 2013, realizadas no Brasil. A metodologia utilizada para 
desenvolvimento do estudo consistiu em compreender temas relacionados a 
marketing promocional, eventos e marketing experiencial a partir de teóricos de 
renome e contou, também, com um estudo de caso sobre as ações da marca Trident 
no festival Rock in Rio por meio de duas ações promocionais intituladas Cabine Trident 
e Turbo Drop. Esse estudo demonstrou que os sentidos humanos podem ser 
utilizados pelas empresas como forma de atrair os clientes e que estímulos sensoriais, 
relacionais e emocionais foram os mais trabalhados e melhor desenvolvidos pela 
marca Trident no Rock in Rio, criando uma melhor interação com o público-alvo do se 
fossem utilizadas estratégias de comunicação tradicionais.  

Palavras-chave: Marketing Experiencial. Evento. Rock in Rio. Trident. 
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MARKETING VERDE COMO ESTRATÉGIA DE DIFERENCIAÇÃO: ESTUDO DE 
CASO NATURA COSMÉTICOS S/A. 

Alunos: MELLO, Maria Clara Filgueiras Santos de. 

Orientador: MARTINS, Débora Cristina Lopes. 

RESUMO 

O marketing verde está cada vez mais relevante e presente nas empresas. Através 
dele empresas identificam uma mudança significativa no seu desempenho. O 
presente estudo tem o objetivo de discutir o tema marketing verde, apresentando o 
surgimento e sua evolução como estratégia de diferenciação, bem como suas 
ramificações, dentre elas o greenwashing. Além disso, foi realizada uma análise da 
empresa brasileira Natura Cosméticos S/A e suas atuações sustentáveis no mercado. 
Posteriormente, o estudo foi complementado com o resultado de uma pesquisa de 
opinião que foi realizada para avaliar se o consumidor entende o tema e o relaciona 
com a empresa estudada. Os resultados mostram o quão importante é o assunto 
diante das evoluções do mercado e como os consumidores se importam com as 
práticas sustentáveis das empresas e identifica a atuação delas no mercado, mesmo 
diante da nomenclatura, marketing verde, ser nova. 

Palavras-chave: Marketing. Marketing Verde. Sustentabilidade. Consumidor. 
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LOGÍSTICA REVERSA: COMPREENDER COMO FUNCIONA A LOGÍSTICA 
REVERSA NO DESCARTE DE MEDICAMENTOS NA CIDADE DE VOLTA 

REDONDA. 

Alunos: ANDRADE, Juliana de Oliveira; SOUZA, Nayara Ferreira de. 

Orientador: CARREIRO, Eduardo de Lima Pinto. 

RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo compreender como funciona a logística 
reversa no descarte de medicamentos na cidade de Volta Redonda-RJ. Considera-se 
que a criação de uma pesquisa sobre a temática é relevante, pois apresenta formas 
do correto descarte e possíveis soluções ou sugestões. Para isso, utilizou-se uma 
pesquisa de levantamento de opinião, aplicando um questionário em 193 pessoas e 
uma entrevista com 3 farmácias da cidade. Além disso, levantou-se, em um 
mecanismo de busca, que a cidade tem 133 farmácias, porém, apenas 123 
disponibilizaram o contato por telefone. Sendo assim, entrou-se em contato com cada 
uma, objetivando confirmar se o contato era de uma farmácia e para verificar se a 
farmácia contava com um ponto de coleta e descarte de medicamentos. Das 
farmácias contatadas, 97 possuem pontos de coleta. Percebeu-se, também, com as 
respostas dos consumidores, que eles entendem o seu papel no processo de 
descarte, contudo, concluiu-se que é fundamental um papel ativo de todos os 
componentes do processo (consumidores, farmácias, fabricantes e órgãos públicos) 
para uma logística reversa adequada.  

Palavras-chave: Descarte de medicamentos. Logística reversa. Sustentabilidade 
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LOGÍSTICA REVERSA DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DE BARRA MANSA. 

Alunos: SANTOS, Paulo de Tárcia dos; OLIVEIRA, Tainara Mariano de. 

Orientador: CARREIRO, Eduardo de Lima Pinto. 

RESUMO 

O presente trabalho objetiva compreender como funciona o processo de logística 
reversa no Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos de Barra Mansa-RJ. Para isso, 
utilizou-se a pesquisa exploratória com o intuito de proporcionar maior familiaridade 
com o problema, com vista a torná-lo explícito (GIL, 2002). Com relação ao 
procedimento técnico, utilizou-se o estudo de caso, dado que permite o conhecimento 
relevante e abrangente de um objeto, de maneira que permite seu uso geral e preciso 
(GIL, 2002). Ademais, empregou-se a pesquisa é qualitativa, para poder analisar os 
fenômenos com consideração do contexto (LEITE, 2003). Já os dados foram 
coletados por meio da aplicação entrevista semiestruturada ao Coordenador de 
Resíduos Sólidos do SAAE de Barra Mansa e ao Engenheiro Responsável pelo CTR-
BM. A entrevista é um processo de conversação efetuada face a face de maneira 
metódica proporcionando ao entrevistado, verbalmente a informação necessária. 
(LEITE, 2003). Os principais resultados foram à apresentação do funcionamento do 
processo de logística reversa do centro de tratamentos, apresentação de um estudo 
de caso e a compressão do funcionamento.  

Palavras-chave: Aterro sanitário. Logística reversa. Sustentabilidade. 
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AÇÕES LOGÍSTICAS DAS EMPRESAS DE E-COMERCE NO PERÍODO BLACK 
FRIDAY. 

Alunos: MONTENARIO, Bárbara Krupp; SANTOS, Gabriela Procópio dos. 

Orientador: ALVES, Carlos Eduardo Teobaldo. 

RESUMO 

A Black Friday é uma data feita para aquecer o comércio antes do Natal, prometendo 
preços muito menores do que o habitual. Sua origem mais aceita é de que nos Estados 
Unidos o termo “Sexta-feira Negra” era uma gíria de policiais da Filadélfia para 
apelidar o dia seguinte ao “Dia de Ação de Graças”, devido ao trânsito superlotado. 
Para o país em questão a Black Friday marcava o início da temporada de compras de 
Natal, em que os preços ficavam baixíssimos e era uma oportunidade dos 
comerciantes saírem do “vermelho”. O costume se popularizou em outros estados e 
países após os anos 90 e chegou ao Brasil em 2010 nas lojas virtuais. O fato é que 
junto com as vendas aumenta também a demanda, que pode acarretar em ausência 
de estoque das lojas. Para tanto, as empresas e-commerce traçaram estratégias e 
ações logísticas para o planejamento correto do período em questão, de modo a 
alcançarem sucesso nas vendas e em todo processo envolvido. O presente trabalho 
pretende apresentar e dissertar sobre as estratégias logísticas adotadas pelas 
empresas e-commerce no período Black-Friday, através de estudos de caso 
específicos que exemplificam como a adoção de estratégias assertivas colaboram 
para o sucesso de vendas no período citado. Através da metodologia adotada, pôde-
se concluir que cada vez mais as empresas estão criando planejamentos logísticos 
específicos para o período Black Friday, utilizando preços promocionais e 
proporcionando aos clientes facilidades de consumo através de seus sites de venda, 
com aparelho logístico grande e bem programado no tocante à aquisições, vendas, 
estocagem, armazenagem , transporte, distribuição e logística reversa, incluindo o 
serviço de pós venda.  

Palavras-chave: Black Friday. E-commerce. Ações logísticas. 
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LOGÍSTICA REVERSA NO E-COMMERCE: AÇÕES DE LOGÍSTICA REVERSA 
ADOTADAS PELAS EMPRESAS. 

Alunos: SILVA JÚNIOR, Gilberto Fernandes da Silva. 

Orientador: ALVES, Carlos Eduardo Teobaldo. 

RESUMO 

A logística reversa ocupa um papel de suma importância no contexto atual, em virtude 
de ter um excesso de produtos descartados inadequadamente e que necessita que 
empresas atuem de forma responsável, criando ações de logística reversa, agregando 
valor e mantendo sua imagem positiva no mercado. Esse estudo teve como objetivo 
demonstrar as ações de logística reversa adotadas pelas empresas de e-commerce. 
Para sua realização utilizou-se da pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Contudo, 
sabe que diante das transformações no universo dos negócios, as empresas cada vez 
mais têm que criar estratégias que venham ao encontro de sua imagem diante da 
sociedade e do mercado. Atuando de forma responsável, agrega valores, diminui seus 
custos, e tem sua imagem preservada e consequentemente vantagem competitiva, 
aos olhos do mercado esta se torna respeitada e competitiva. Enfim, conforme estudo 
de caso, tendo como base as Lojas Americanas, sua loja online Americanas.com, 
constatou-se que esta é consolidada no mercado, com 20 (vinte) de experiência no e-
commerce e que vem ao longo dos anos criando ações para sua atuação no pós 
venda, ou seja, no momento da troca e devoluções de mercadorias. A empresa conta 
com uma plataforma de gestão compartilhada de ativos, a LET’s que otimiza as 
operações logísticas e conta com o Centro de Atendimento ao Consumidor (CAC) que 
trabalha junto com o setor logístico, canal o qual o consumidor se relaciona no 
momento da troca e da devolução. 

Palavras-chave: E-commerce. Logística Reversa. Pós venda. Lojas Americanas. 
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ESTUDO DE PRÁTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VERDE (TI 
VERDE) EM ORGANIZAÇÕES DE PEQUENO PORTE. 

Alunos: PEREIRA, Ana Carolina Gama; SOLIA, Fabíola Katiele Almeida Rodrigues. 

Orientador: SANTOS, Rafael Teixeira dos. 

RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo analisar como as práticas de sustentabilidade 
inseridas por meio da TI Verde, podem ser aplicadas em empresas de pequeno porte. 
Quando relacionado aos fins a metodologia, é descritiva, pois pretende apresentar, 
por meio das pesquisas em referenciais teóricos da área os processos do descarte 
correto do lixo eletrônico. E ainda poder ser aplicada, pois tem como objetivo principal 
ser introduzida para que possa modificar a realidade estudada a fim de que aconteça 
uma melhoria do problema estudado. A pesquisa foi feita por meios de bibliografias 
sobre o assunto, pesquisa de campo como questionário e estudo de caso. 
Considerou-se como limitação o uso das respostas de uma parte de colaboradores de 
duas empresas de pequeno porte, que para se aprofundar mais sobre o tema e para 
analisar de maneira mais ampla, será necessário avaliar mais empresas de médio e 
grande porte e com maior número de colaboradores. A pesquisa valeu-se de busca 
de outros autores sobre o tema e de um questionário elaborado com questões simples 
e objetivas que fazem parte do dia a dia dos colaboradores e de outras questões mais 
complexas sobre lixo eletrônico e conhecimento do TI verde. Os dados demonstrados 
mostraram o quão ineficiente ainda é a questão do lixo eletrônico, não só pelo 
conhecimento a respeito do problema que empresas são desprovidas, mas também 
pela falta de políticas específicas para o tratamento adequado destes resíduos. A 
conclusão chegada pelo artigo diz sobre a carência do aumento da conscientização 
sobre o reaproveitar sustentavelmente o lixo eletrônico e da inserção de métodos 
sustentáveis, como uma maneira de não somente gerar economia para a empresa, 
mas também dar maior clareza à imagem institucional, através de práticas 
sustentáveis, em meio a uma sociedade que se mostra muito mais rigorosa com a 
preservação do meio ambiente. 

Palavras-chave: Tecnologia da Informação Verde. Reciclagem. Sustentabilidade. 
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ESTUDO DA LOGÍSTICA REVERSA PARA O CONTROLE E DESCARTE DE 
PRODUTOS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO 

DE INFORMAÇÕES. 

Alunos: SILVA, Bruno Gomes da Silva; OLIVEIRA, Thayná Temponi de.. 

Orientador: SANTOS, Rafael Teixeira dos. 

RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo apresentar soluções e alternativas, por meio dos 
princípios da logística reversa, de controle e descarte adequados de produtos 
mediante a utilização de um sistema de gerenciamento de informações. Por meio 
desse estudo procura-se discorrer e apontar os fundamentos de logística reversa, 
como estrutura responsável por agregar valor e apresentar soluções aplicáveis nos 
processos envolvidos. Utilizou-se de pesquisa bibliográfica e métodos de pesquisa em 
livro, artigos e sites com o intuito de analisar os fatores da comunicação interna, além 
disso, foi elaborado um estudo de caso, com base em informações analisadas, para 
conhecer melhor os problemas enfrentados e também levar a uma estratégia uma 
possível solução de como chegaríamos ao nosso ponto chave “Diminuir o descarte 
incorretos dos alimentos e obter um controle melhor dos produtos, a fim de evitar o 
vencimento dos mesmos” no destino final. A metodologia deste artigo baseia-se em 
levantamentos bibliográficos compostos por livros e artigos online, que nos possibilita 
um aprofundamento e fortalecimento do constructo teórico. A partir desse estudo 
buscou-se dimensionar qual melhor estratégia deve-se utilizar para solucionar o 
problema do cliente-final que acaba muitas vezes comprando quantidades excessivas 
de produtos e perdendo o estoque por não haver o controle adequado dos prazos dos 
vencimentos. A solução encontrada, alinhando ao processo de vantagem competitiva 
a consiste na análise de uma plataforma virtual para controle e conhecimento geral de 
seu estoque evitando assim perdas excessivas. 

Palavras-chave: Controle de produtos. Descarte. Logística Reversa. Tecnologia da 
Informação. 
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A INFLUÊNCIA DA GERAÇÃO Y NAS ORGANIZAÇÕES: UM ESTUDO DE CASO 
DEC9 MARKETING E TECNOLOGIA 

Alunos: SALVINO, Lucas do Val Sobreira; ROSA, Thais Helena de Assis. 

Orientador: SILVA, Lucimeire Cordeiro da. 

RESUMO 

A Geração Y composta por pessoas nascidas entre os anos 1980 e 2000 é 
representada por um grupo homogêneo que se difere das demais gerações por seus 
valores, atitudes, comportamento e expectativas. Trata-se da geração que teve mais 
contato com a era digital e que por esse motivo, tem um novo olhar sobre a gestão 
das organizações. Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo analisar a 
influência da Geração Y nas organizações. Para tanto, utilizou-se como base uma 
revisão bibliográfica baseada em livros, artigos e publicações que se relacionam com 
o tema em questão. Assim, após a análise dos resultados, observou-se que a Geração 
Y tem realmente um perfil diferente das demais. Sua atitude em relação ao mundo e 
ao mercado de trabalho demonstra a necessidade de um modelo de gestão coletiva e 
tecnológica, que possa atender as demandas desses indivíduos que buscam 
desempenhar seu papel da melhor maneira e alavancar os negócios dentro das 
organizações em que atuam. 

Palavras-Chave: Geração Y. Ultrajovens. Diferenças de gerações. 
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CAPITAL INTELECTUAL: MENSURAÇÃO E PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Aluna:.SANTOS, Nathália da Silva dos. 

Orientador: SILVA, Lucimeire Cordeiro da. 

RESUMO 

O objetivo deste estudo é realizar uma pesquisa bibliográfica sobre a evolução da 
pesquisa científica em Capital Intelectual e a melhor forma identificada por autores de 
sua mensuração. Foi realizado o levantamento de diversos autores sobre o assunto. 
A metodologia adotada foi bibliográfica e documental quanto aos fins e descritiva 
quanto aos meios. Diante dos resultados encontrados foi possível verificar a existência 
de diversas metodologias para mensuração do Capital Intelectual e a diminuição da 
disponibilidade das informações do ativo intangível pelas empresas de capital aberto, 
porém, a quantidade de publicação de artigos científicos tem aumentado ao longo dos 
anos apesar da variação de crescimento estar diminuindo a cada período. A forma 
mais eficiente de mensuração do capital intelectual identificada pelos autores 
pesquisados foi o VAIC (Value Added Intellectual Coefficient), e a produção científica 
desenvolvida ao longo dos anos teve a sua maior variação de crescimento no ano de 
2009. 

Palavras-Chave: Capital Intelectual. Mensuração. Capital Humano. Capital 
Estrutural. 
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O USO DAS REDES SOCIAIS NO TRABALHO: UM ESTUDO SOBRE A 
INTERFERÊNCIA NO DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS E O IMPACTO NA 

PRODUTIVIDADE 

Alunos: MOTA, Jéssica Lopes; RICCÓ, Neí Aparecida Silva. 

Orientador: REIS, Patrícia Nunes Costa. 

RESUMO 

O uso da comunicação através das redes sociais invadiu o ambiente de trabalho. 
Contudo, pesquisas demonstram, que os gestores encontram dificuldades em 
dimensionar o impacto dessas ferramentas no desempenho dos colaboradores, por 
não disporem de indicadores que identifiquem, a curto prazo, as atividades que não 
contribuem para a efetiva realização das tarefas. O objetivo geral desta pesquisa foi 
identificar como a utilização das redes sociais interfere na produtividade e no 
desempenho dos colaboradores na visão dos gestores contemporâneos. Para tanto, 
utilizou-se uma pesquisa bibliográfica abrangendo autores que arrazoam sobre os 
temas: Comunicação, Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Redes 
Sociais, Gestão de pessoas, Liderança e Desempenho. Admite-se que as relações 
trabalhistas vêm sofrendo influência do avanço das tecnologias de informação e 
comunicação. Validou-se a problemática da pesquisa pelo fato de ser possível 
estabelecer critérios para o adequado uso das redes sociais no ambiente de trabalho 
por meio de implementação de códigos de conduta. Confirmou-se a hipótese de que 
desenvolver estudos sobre o uso das redes sociais no trabalho contribui para melhoria 
do acesso às informações e à comunicação empresarial, além de refinar o 
desempenho dos profissionais na intenção de impactar positivamente na 
produtividade. Ressalta-se que a grande preocupação das organizações 
contemporâneas é que cada vez mais os colaboradores utilizam as redes sociais 
durante o expediente, acarretando insegurança sobre as informações sigilosas e a 
queda da produtividade, levando-se em conta que redes sociais funcionam como 
“distrações” desviando o foco dos colaboradores de suas obrigações. Em relação às 
proibições, há gestores que defendem a utilização com cautela, mediante a criação e 
implementação de códigos de conduta acerca dos limites de uso das redes sociais. 
Pontua-se, contudo, que tal discussão demanda ser repensada, além de se criar 
estratégias setoriais visando o fortalecimento da cultura organizacional, ao esclarecer 
aos seus colaboradores quanto ao limite entre a relação pessoal e a profissional. 

Palavras-chave: Resiliê Desempenho. Gestão de pessoas. Liderança. Redes 
Sociais. Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). 
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ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA DESIGNER 

Aluno: KELLER, Luana Martins.  

Orientador:  CORRÊA, Bruno de Souza.  

RESUMO 

O seguinte projeto trata-se da elaboração de uma Estação de Trabalho para Designer. 
É sobre ela que o designer desenvolve e cria suas ideias e projetos, é um espaço que 
precisa de organização e eficiência, pois pode ser o local onde o designer recebe seus 
clientes e apresenta seus projetos também, sendo assim de grande importância. Para 
facilitar o trabalho de cada Designer, a proposta desse projeto é elaborar soluções e 
adaptações direto na Estação de Trabalho, para melhorar as condições de trabalho, 
como a postura ergonômica para proporcionar mais conforto, espaço adequado para 
os matérias e os produtos eletrônicos, e consequentemente o ambiente que influencia 
no  comportamento  e  no  desempenho  do  usuário  também,  o  mobiliário  precisa 
transmitir  privacidade  e  capacidade  de  concentração, bem-estar  para  estimular  a 
criação de trabalho dos Designers, de modo que fosse observado a necessidade de 
cada modalidade de Design. O método escolhido para o desenvolvimento do projeto 
foi o Design Thinking, de Ambrose & Harris, que consiste em 7 etapas, sendo elas: 
definir, pesquisar, gerar ideias, testar protótipos, selecionar, implementar e aprender. 
Após o levantamento de dados realizado através da etapa de pesquisa, foi observado 
alguns modelos de formatos de estações de trabalho e movimentos artísticos que 
foram essenciais para a definição dos componentes, das restrições e requisitos que 
serão utilizados na criação e produção do mobiliar 

Palavras-chave: Estação de trabalho. Mobiliário. Designer 
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MANAR: DESIGN DE PRODUTO SENSORIALPARA PORTADORES 
DOTRANSTORNODO PÂNICOE TRANSTORNO DE ANSIEDADE 

GENERALIZADA 

Aluno: NASCIMENTO JR., Robert Ferreira do. 

Orientador:  AMORIM, Moacyr Ennes. 

RESUMO 

O Brasil lidera o ranking mundial em casos de transtornos de ansiedade, sendo quase 
18,7 milhões de pessoas afetadas, numa prevalência de 9,3% da população do país. 
O  que  significa  que  quase  um  em  cada dez brasileiros é acometido por  algum 
transtorno deste tipo, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS)em 2017.Este  projeto  visa  o  desenvolvimento  de  um  produto  para  pessoas 
que sofrem de Transtorno do Pânico e Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) 
com a finalidade de auxiliá-las a lidar com os ataques de pânico. Busca-se com esse 
produto, explorar o design como ferramenta e aliá-lo às soluções já existentes na 
psicologia para o problema da ansiedade elevada, aumentando a eficácia das 
técnicas. Para isso, é utilizado o Diamante Duplo, processo de criação de design 
elaborado pelo Conselho de Design da Inglaterra que possui quatro fases: descobrir, 
definir, desenvolver e entregar. Esse método abrange as semelhanças do processo 
criativo de diferentes especialidades do design. 

Palavras-chave: Design de Produto. Ansiedade. Transtorno do Pânico. Mindfulness. 
Terapia de Aceitação e Compromisso. 
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CONTROLE DO AMBIENTE DIGITAL E MARKETING 4.0 COM APLICAÇÕES 
MOBILE E WEB. CLIENTE – COLÉGIO ESPAÇO VERDE 

Aluno: PINTO, Flávio dos Santos Barenco.  

Orientador:  CORRÊA, Bruno de Souza.  

RESUMO 

Esse presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um ambiente digital 
no formato de Landing Page, visando a captação de novos clientes para o Colégio 
Espaço verde, o qual inaugura sua nova unidade dedicada ao ensino fundamental I e 
II. Sendo que através do trabalho em conjunto dos diferentes atores do processo de 
criar busca-se chegar em um resultado eficiente, através da análise do 
comportamento de consumo e acesso digital por parte dos usuários. Procurando 
qualificar e estruturar a árvore de etapas do sistema de criação, foi utilizada a análise 
metaprojeto dos processos de design. Com o estudo concluído dentre as 
metodologias disponíveis foi selecionado a doutrina segundo a teoria do Design 
Thinking na sua especificidade, O Double Diamond. Sendo dos objetivos finais: a 
conversão do funil de vendas através do acesso e pré cadastros feitos por novos e 
antigos clientes da instituição, a apresentação do posicionamento de mercado da 
empresa, o rebranding dos seus valores institucionais e a apresentação do Colégios 
em suas outras mídias. 

Palavras-chave: Design de Interface. UX|UI. Marketing. 
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DESIGN DE INTERFACE: APLICATIVO TOCA LOGO 

Aluno: OLIVEIRA, João Victor Barbosa de.  

Orientador:  BOTELHO, Aline Rodrigues.  

RESUMO 

Este trabalho consiste no desenvolvimento de uma interface gráfica para um aplicativo 
móvel de contratação de músicos seguindo conceitos e métodos de design centrado 
no usuário. Todo o processo consistiu nométodo descrito por Jesse James Garrett em 
seu livro The Elements of User Experience (2011), que possui cinco etapas: 
Estratégia, escopo, estrutura, esqueleto e superfície. Tais etapas nortearam o 
desenvolvimento do projeto, desde a concepção dos primeiros wireframes até a 
realização de um protótipo de alta fidelidade. 

Palavras-chave: Design de Interface. Aplicativo. Usabilidade. 
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COMUNICAÇÃO VISUAL PARA GRUPO DE PROTEÇÃO CIA ANIMAL VR DE 
VOLTA REDONDA 

Aluno: MACÊDO, Letícia Bastos de.  

Orientador:  ZARUR, Ana Paula.  

RESUMO 

O número de ONGs e grupos de proteção animal vem aumentando no decorrer dos 
anos à medida em que o número de animais abandonados nas ruas também cresce. 
Segundo dados divulgados pela OMS (Organização Mundial de Saúde), o número de 
animais de rua no Brasil já atingiu trinta milhões, passando a ser não apenas casos 
de crueldade e desumanidade, mas também de saúde pública. Este projeto visa, 
através de um design gráfico bem aplicado, uma melhor comunicação visual para um 
grupo de proteção animal a fim de conscientizar e aumentar o número de pessoas 
envolvidas na causa. Serão apresentadas as medidas a serem tomadas e como isso 
pode ajudar a solucionar alguns problemas enfrentados por um grupo em prol de uma 
causa social sem fins lucrativos. 

Palavras-chave: Comunicação. Design gráfico. Marketing Digital. Design Social. 
Design de Serviços. 
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IDENTIDADE VISUAL E NAMING PARA BAR EM BARRA MANSA 

Aluno: ANDRADE, Vinícius dos Santos.  

Orientador:  ALVES, Patrícia Soares Rocha.  

RESUMO 

Este projeto tem como objetivo a elaboração de um nome e identidade visual para um 
bar em Barra Mansa RJ, a fim de dar destaque e aumentar sua visibilidade no 
mercado.  Foram realizadas etapas de pesquisas para direcionar qual melhor partido 
a ser tomado, utilizando a metodologia da Maria Luísa Peón do livro Sistema de 
Identidade Visual (2009), criando algo simples, porém marcante, levando em 
consideração os valores da empresa.  

Palavras-chave: Naming. Futebol. Design.  Sistema de Identidade Visual.  Mídias 
Sociais. 
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MOBILIÁRIO FRANQUIA SANTO ESPRESSO 

Aluno: DUARTE, Yannie Gomes.  

Orientador:  ANDRADE, Laert dos Santos.  

RESUMO 

O projeto do mobiliário para a rede de franquia Santo Espresso, envolveu a aplicação 
de metodologia de design para que atingisse o objetivo, desejo e necessidade do 
cliente. Utilizando a Metodologia do Bruno Munari, foram levantados dados de cada 
etapa.  1)  Problema, 2) Definição do Problema, 3) Componentes do Problema, 4) 
Coleta de Dados, 5) Análise de Dados, 6) Criatividade, 7) Materiais e Tecnologias, 8)   
Experimentação, 9)   Modelo, 10)   Verificação, 11)   Desenho   e Construção e 12) 
Solução.  Com base em cada etapa, foi possível obter nesse estudo o 
desenvolvimento do coffee table desejado.  

Palavras-chave: Santo Espresso. Franquia. Mobiliário. Coffee table. 
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ABANDONO AFETIVO: RESPONSABILIDADE CIVIL PARENTAL  

Aluno: MOREIRA, Bruna Lorreine. 

Orientador: MACIEL, Álvaro dos Santos. 

RESUMO 

A monografia terá por objetivo analisar as relações familiares com o fulcro na 
responsabilização dos genitores decorrente do não cumprimento de direitos e 
obrigações constitucionais impostas defronte aos seus filhos, acarretando no 
denominado abandono afetivo. Será objeto de pesquisa as causas que levam ao 
referido abandono afetivo, tendo em vista o dever de resguardo de acordo com alguns 
dos princípios constitucionais inerentes ao direito de família, quais são: princípio da 
dignidade da pessoa humana, da afetividade, da proteção integral e o princípio do 
melhor interesse da criança. Neste contexto será determinado o que é a 
responsabilidade civil, quais são seus elementos ou pressupostos do dever de 
indenizar. Será verificado quais as posições dos tribunais, contra e a favor, da 
reparação pecuniária por danos morais no caso de descumprimento do dever de 
cuidado previsto na Constituição Federal, inerente a família; e demonstração através 
de julgados a posição dos tribunais referentes ao tema do trabalho. 

Palavras-chave: Dignidade da pessoa humana; abandono afetivo; responsabilidade 
civil; danos morais. 
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CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EM DECORRÊNCIA 
DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS 

Aluno: ALVES, Caroline da Silva. 

Orientador: SANTOS, Benevenuto Silva dos. 

RESUMO 

A aplicação Lei 8.666/93, definida como o Estatuto das Licitações e das Contratações 
Administrativas, não é uma opção da Administração Pública no leque das diversas 
contratações que deva realizar. A licitação é um dever dos órgãos da Administração 
Pública, estabelecido na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, XXI. 
Entretanto, existem situações em que a Administração Pública, na seara das 
contratações, pode contratar sem a necessidade deste procedimento licitatório. A 
monografia tem por objetivo analisar os casos de contratação administrativa direta, 
dispensando o procedimento licitatório em razão de situações excepcionais 
analisadas em um caso concreto, onde é possível constatar a existência de um risco 
ao interesse público. 

Palavras-chave: Administração pública; licitação; contratos administrativos; 
contratação direta. 
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TRÁFICO DE ÓRGÃOS 

Aluno: MARTINS, Déborha Lima. 

Orientador: MAIA, Ricardo Fernandes. 

RESUMO 

A monografia tem por objetivo analisar e desvendar as distintas e interligadas faces 
sobre o tráfico de órgãos e tecidos humanos, uma triste realidade que finda o cenário 
não só do Brasil, mas de todo o mundo, estando regulamentado na Lei 9.434/97. A 
compra e venda de órgãos e tecidos é uma questão muito complexa, pois, além de 
lidar com a autonomia e liberdade pessoal de cada indivíduo. É considerado um dos 
crimes mais lucrativos do Brasil, muito por culpa das grandes filas de espera de 
transplantes, fazendo com que as famílias, procurem as quadrilhas criminosas 
efetuando a compra sendo totalmente vedado pela Lei específica. Vale ressaltar que 
além das quadrilhas, as pessoas que vendem seus próprios órgãos, assim como 
quem compra, e os médicos que efetuam o transplante sabendo que o mesmo é de 
origem ilegal respondem pelo crime seguindo os artigos 14 ao 20. Sendo assim, 
haverá um breve conceito histórico acerca dos transplantes de órgãos e tecidos, como 
funciona o tráfico, sendo analisados aspectos jurídicos penais dos crimes previstos na 
legislação. Explicando, desta forma, a pesquisa como forma de dar ênfase os vários 
questionamentos sobre o tema, e tentando alertar sobre o perigo do tráfico de órgãos 
e tecidos humanos.  

Palavras-chave: Transplantes; tráfico de órgãos humanos; direito penal. 

  



 
Resumos dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

DIREITO / 2019-1  
 

www.unifoa.edu.br/editorafoa 32 ISBN: 978-85-5964-120-2 
 

A JUDICIALIZAÇÃO DA MEDICINA E A EFETIVIDADE DOS CONTRATOS DE 
SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA 

Aluno: MEDEIROS, Eduardo Gomes. 

Orientador: HENRICHS, Marise Baptista Fiorenzano. 

RESUMO 

O Direito e a Medicina estão entre os ramos do saber mais essenciais para a 
manutenção não apenas de uma sociedade, mas também da vida humana enquanto 
espécie. Por lidar diretamente com a saúde, as consequências de um serviço médico 
mal provido, via de regra, possuem uma gravidade exacerbada e, como 
consequência, geram um desequilíbrio na relação médico-paciente que necessita de 
reparação. Nessa linha, o Direito se apresenta como um meio de efetivar essa 
reparação em favor do paciente lesado, o que comumente se dá através do 
ajuizamento de uma ação por parte deste em desfavor do médico que prestou o 
serviço. No entanto, o que a princípio seria uma medida de ultima ratio vem se 
tornando, cada vez mais, a primeira opção do paciente frente a qualquer desagrado 
no que tange ao atendimento médico, fenômeno ao qual se convencionou chamar de 
“Judicialização da Medicina”. Ao passo em que tal fenômeno se expande, cresce 
também a insegurança do médico ao exercer sua profissão, situação que possibilita o 
surgimento e o crescimento dos chamados Contratos de Seguro de Responsabilidade 
Civil Médica. Todavia, a questão que surge é se seriam eles ferramentas realmente 
efetivas e válidas para proteger o profissional e possibilitá-lo a exercer sua profissão 
de maneira tranquila. 

Palavras-chave: Responsabilidade civil médica; contrato de seguro de 
responsabilidade civil médica; judicialização da medicina. 
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A INEFICÁCIA DA FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AO TRADE DRESS 

Aluno: BARROS, Gabriela Maciel Rosa de. 

Orientador: SCANDIUZZI, Ariadne Yurkin 

RESUMO 

A monografia tem por objetivo analisar e pesquisar formas para que a fiscalização e 
proteção ao Trade Dress sejam mais eficazes discutindo o aumento de poderes do 
INPI para que se torne o órgão responsável pela fiscalização do trade dress assim 
como é o responsável pelo registro das marcas, estudando a possibilidade da criação 
de um protocolo mais acessível para registrar o trade dress para ser registrado 
juntamente com as marcas e a possibilidade de atualizar a lei já existente ou até 
mesmo a criação de uma legislação específica para tratar de tal assunto, evitando que 
a violação do trade dress seja vista somente como concorrência desleal e melhorando 
o conhecimento específico dos julgadores para que possam ter mais unicidade em 
suas decisões. 

Palavras-chave: Trade dress; concorrência desleal; proteção; conjunto-imagem; 
marcas.  
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SUSTENTABILIDADE NAS RELAÇÕES DE CONSUMO: PUBLICIDADE 
ENGANOSA E VULNERABILIDADE INFORMACIONAL  

Aluno: SAD, Gianinini Mazz. 

Orientador: SCANDIUZZI, Ariadne Yurkin. 

RESUMO 

A presente monografia tem por objetivo analisar a publicidade enganosa nas relações 
de consumo em um mundo globalizado, incidentes sobre produtos e serviços que 
trazem informações em suas embalagens ou anúncios de caráter sustentável ou 
ecológico, com certificações ou informações cruciais que façam o consumidor ter 
interesse em adquirir determinado produto ou serviço, mas na realidade, estes 
produtos e serviços não são realmente sustentáveis como dizem ser, pois devido a 
maior preocupação por questões relacionadas ao meio ambiente por parte das 
pessoas no geral, onde é possível visualizar  questões climáticas, poluição do ar, água 
e solo, as empresas se utilizam desta vulnerabilidade para praticar de forma enganosa 
e abusiva, o chamada “greenwashing”, onde induz os consumidores a adquirirem os 
produtos que  que possuem informações inverídicas e desvirtuadas da realidade. 
Deste modo, analisa-se quais os órgãos fiscalizadores competentes para inibir esta 
prática que ludibria o consumidor e o impacto que esta vem causando.  

Palavras-chave: Sustentabilidade; globalização; greenwhasing; publicidade. 
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A DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO EM UMA VISÃO MINIMALISTA 

Aluno: PIRES, Giulia Santos. 

Orientador: MAIA, Ricardo Fernandes. 

RESUMO 

No presente trabalho venho apresentar argumentos para a descriminalização do 
aborto que é um assunto de extrema importância no Brasil, mesmo com o passar dos 
anos ainda é discutido pois traz várias outras questões englobadas dentro do presente 
tema. O Código de Direito Penal brasileiro nos artigos 124, 125, 126 e 127, tipifica o 
aborto como crime doloso, e pelo fato de ser visto como crime, várias mulheres 
procuram abortar com métodos clandestinos todos os dias. Venho apresentar esse 
estudo, e viso alcançar os motivos que o aborto deveria ser descriminalizado, tanto 
por ser contraditório tal ato ser visto como crime, pois existem princípios que 
protegem a liberdade do indivíduo, tanto como caso de saúde pública, e a 
importância de visualizar toda a estrutura em que uma mulher vive, sendo econômica 
ou de poder fazer do seu corpo e suas escolhas o que desejar, pois é garantido a 
elas.  

Palavras-chave: Aborto; descriminalização; dignidade da pessoa humana. 
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O DIREITO PROCESSUAL NAS AÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA: A TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES 

Aluno: CARVALHO, Guilherme Augusto Araújo. 

Orientador: HENRICHS, Marise Baptista Fiorenzano.  

RESUMO 

O presente trabalho monográfico adota como tema “O direito processual nas ações 
por ato de improbidade administrativa: a teoria do diálogo das fontes”. Aborda, 
preambularmente, tanto o conceito de improbidade administrativa, as espécies de atos 
ímprobos e as sanções previstas na Lei n. 8.429/1992, quanto a natureza jurídica das 
sanções impostas pela lei em comento no âmbito material, com ênfase no campo 
processual em respeito às garantias constitucionais aplicáveis ao devido processo 
legal, versando sobre o lacunoso rito da ação civil por ato de improbidade 
administrativa. Verifica, a partir de análises de leis, doutrinas e jurisprudências, as 
consequências jurídicas das omissões e contradições presentes na Lei de 
Improbidade Administrativa no que tange, especialmente, ao direito processual 
(civil/penal). Ainda, apresenta soluções para sanar as controvérsias surgidas em 
virtude da natureza das sanções fixadas nesta lei, com a finalidade de atenuar os 
desastres processuais que eventualmente serão provocados durante a tramitação 
deste tipo de ação. 

Palavras-chave: Improbidade Administrativa; devido processo legal; diálogo das 
fontes. 
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NOVO SISTEMA FEDERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA: FORÇAS ARMADAS 
E INTEGRAÇÃO INTERMINISTERIAL 

Aluno: FIGUEIREDO, Guilherme de Mesquita Rodrigues. 

Orientador: SANTOS, Benevenuto Silva dos. 

RESUMO 

A presente monografia tem por objetivo analisar a atuação dos órgãos de Segurança 
Pública e a sua integração com as ações das Forças Armadas no mesmo sentido. 
Além das competências definidas constitucionalmente para cada força policial da 
União e dos estados-federados, existe a possibilidade da integração com a estrutura 
dos organismos militares, que assumem funções de polícia ostensiva em 
determinadas parcelas do território nacional. Assim, além da atuação do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, em consonância com a atuação da Polícia Federal, 
existe um apoio permanente do Comando do Exército, subordinado ao Ministério da 
Defesa, mediante ações previamente estabelecidas em lei especial (LC 97/99). Nesse 
contexto, serão examinadas as atribuições dos referidos órgãos da estrutura policial 
elencados na Constituição Federal, em suas funções de preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, concomitante à atuação das 
Forças Armadas, em especial o Exército e Marinha, na proteção das fronteiras e da 
costa marítima brasileira.  

Palavras-chave: Segurança pública; forças armadas; poder de polícia. 
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ABANDONO AFETIVO INVERSO: O AMOR TEM PREÇO? 

Aluno: CARMO, Isabela Flôr da Silva. 

Orientador: CAVALIERE, Daniele do Amaral Souza. 

RESUMO 

Muito se fala de abandono afetivo quando são os pais que abandonam seus filhos, no 
entanto, a presente monografia tem por objetivo analisar um tema ainda pouco tratado 
no ordenamento jurídico brasileiro que é o Abandono afetivo inverso, ou seja, quando 
são os filhos que abandonam seus pais durante a velhice. Frente à caracterização 
deste abandono é possível que os pais busquem através do Judiciário além da 
possível condenação por crime, mas, também uma indenização de seus filhos, 
caracterizando-se assim uma responsabilidade civil pelo abandono. A partir desta 
temática questiona-se se existe um “preço para o amor”, ou seja, se o dano moral é 
capaz de suprir e reparar todas as necessidades e consequências decorrentes do 
abandono afetivo, uma vez, que tal indenização não tem a capacidade de restaurar 
as relações familiares que foram rompidas com esse idoso.    

Palavras-chave: Abandono afetivo inverso; inaplicabilidade da indenização; idoso. 
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GUARDA COMPARTILHADA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NO ÂMBITO DA 
DISSOLUÇÃO LITIGIOSA DO VÍNCULO CONJUGAL  

Aluno: DELGADO, Jessica Groetaers. 

Orientador: CAVALIERE, Daniele do Amaral Souza. 

RESUMO 

O presente trabalho tem por finalidade analisar a possibilidade da guarda 
compartilhada de animais domésticos no âmbito da dissolução litigiosa do vínculo 
conjugal ou da união estável hétero ou homoafetiva, destacando os bens 
considerados em si mesmos de acordo com o Código Civil de 2002, bem como suas 
características, definindo em qual categoria os animais domésticos se encontram e o 
que isso implica. Traz também um breve histórico da evolução jurídica do direito dos 
animais. Além disso, expõe sobre a interpretação analógica do instituto guarda, 
demonstrando sua evolução e as categorias de guarda no cenário jurídico. Por fim, 
apresenta os atuais entendimentos e legislações sobre a guarda compartilhada de 
animais domésticos. 

Palavras-chave: Guarda compartilhada; animais de estimação; dissolução do 
vínculo conjugal.  
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AS AGÊNCIAS MULTILATERAIS E A INFLUÊNCIA NAS POLÍTICAS 
EDUCACIONAIS BRASILEIRAS: A ATUAÇÃO DO BANCO MUNDIAL APÓS A 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Aluno: PRADO, Leonardo Cópio. 

Orientador: GONÇALVES JUNIOR, Luiz Claudio. 

RESUMO 

O presente trabalho fará uma abordagem sobre a educação brasileira e as 
interferências que esse setor tem sofrido mediante ações oriundas de órgãos 
internacionais como a CEPAL e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com 
atenção especial para a atuação do Banco Mundial. Sob o ponto de vista geral, nossa 
pesquisa iniciará conceituando a educação e mostrando sua finalidade, bem como, 
alguns aspectos pedagógicos e sociológicos, buscando entender suas premissas e 
objetivos dentro da sociedade. Além disso, abordaremos a importância dos 
instrumentos constitucionais e infraconstitucionais brasileiros, além de legislações e 
tratados internacionais que tratam do direito à educação. Sob o ponto de vista 
específico, nossa pesquisa irá mostrar como o Banco Mundial consegue intervir na 
área educacional, afetando um direito que é tido como fundamental dentro da nossa 
Constituição Federal. Ao fim, sem nos afastarmos da atuação de outras agências 
internacionais, procuraremos identificar alguns impactos sofridos por países 
mutuários, principalmente o Brasil, face à política engendrada pelo Banco Mundial. 
Nossa pesquisa será bibliográfica, fazendo uso de obras que estão direta ou 
indiretamente relacionadas com o assunto, bem como, a utilização de sites com 
informações que nos auxiliam na demonstração do nosso objetivo. O método utilizado 
será a revisão bibliográfica dos autores que tratam do tema. Utilizaremos como 
referencial teórico a obra do professor Abdeljalil Akkari. 

Palavras-chave: Educação; políticas educacionais; Banco Mundial. 

  



 
Resumos dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

DIREITO / 2019-1  
 

www.unifoa.edu.br/editorafoa 41 ISBN: 978-85-5964-120-2 
 

DEPOIMENTO SEM DANO: UM OLHAR HUMANIZADO DA JUSTIÇA 

Aluno: SILVA, Lívia Marques da. 

Orientador: CAVALIERE, Daniele do Amaral Souza. 

RESUMO 

A monografia tem por objetivo analisar a discussão do projeto denominado 
Depoimento sem Dano (DSD), cuja proposta refere-se a inquirição judicial de crianças 
realizada por psicólogos e assistentes sociais em uma sala especializada. Por meio 
desse projeto, é possível que crianças inquiridas nos processos judiciais, 
especialmente nos relacionados ao abuso sexual, tenham uma oitiva diferenciada e 
adequada, de modo que não seja abordado diretamente o abuso sexual para não 
gerar danos secundários às vítimas, bem como não relacionar questões 
impertinentes debatidas por juízes, promotores e advogados. O Depoimento sem 
Dano é realizado em uma sala especial, com decoração personalizada e brinquedos, 
ao passo que na sala de audiência é possível, por meio de equipamentos 
audiovisuais, que juiz, promotor e advogados assistam à entrevista judicial pela 
televisão.  

Palavras-chave: Depoimento sem dano; sala especializada; inquirição judicial; 
abuso infantil. 
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O ICMS E A GUERRA FISCAL: OS INCENTIVOS FISCAIS À REVELIA DO 
CONFAZ, O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A REFORMA TRIBUTÁRIA 

Aluno: SILVA, Loida Duarte da. 

Orientador: SCANDIUZZI, Ariadne Yurkin. 

RESUMO 

O presente trabalho aborda o sistema tributário nacional no que tange ao ICMS 
(Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) e a 
problemática da Guerra Fiscal entre os estados federados. O ICMS é um tributo 
complexo, pois onera as relações de consumo, e é utilizada como arma pelos estados 
na chamada Guerra Fiscal, através das concessões de benefícios fiscais. É tema de 
diversas discussões jurídicas, políticas e econômicas, a concessão de benefícios 
fiscais pelos estados para atrair e angariar investimentos de empresas, à revelia do 
CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária). O trabalho destaca também os 
reflexos dessa guerra, a responsabilidade fiscal e o princípio do desenvolvimento 
econômico regionalizado e a recente reforma tributária proposta através da PEC 
45/2019 apresentada ao Congresso Nacional como objetivo de simplificar a cobrança 
dos impostos e acabar com a complexa guerra fiscal do ICMS. 

Palavras-chave: ICMS; Guerra Fiscal; benefícios fiscais; reforma tributária. 
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ASPECTOS JURÍDICOS NO COMBATE AO TRÁFICO DE ANIMAIS NA 
COMUNIDADE INTERNACIONAL 

Aluno: CARDOSO, Lucas Avila de Meirelles. 

Orientador: GONÇALVES JUNIOR, Luiz Cláudio. 

RESUMO 

A monografia tem por objetivo analisar as medidas jurídicas tomadas pela comunidade 
internacional no combate ao tráfico de animais, crime praticado em larga escala 
mundialmente, sendo um dos maiores meios ilícitos de rentabilidade nos dias atuais. 
Para adentrar-se no tema em específico, o presente trabalho fará um breve 
apontamento histórico sobre a modificação da relação animal-humano ao longo de 
milênios, bem como trará os principais suportes filosóficos da história no 
desenvolvimento daquilo que se conhece como Direito dos Animais. O presente texto 
se encarregará também de evidenciar documentos políticos e jurídicos, relatórios 
pautados no esclarecimento desta temática, bem como as nuances exemplificativas 
da codificação de países detentores de tratativas legais nas diversas esferas do 
Direito, abordadoras dos efeitos cíveis, penais e administrativos gerados pelo 
cometimento da transgressão de tráfico internacional de animais.  

Palavras-chave: Direitos dos Animais; Tráfico de Animais; Direito Internacional.  
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OS FINS DA PENA E A PRECARIEDADE NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

Aluno: SOUZA, Luciano Rezende de. 

Orientador: MAIA, Ricardo Fernandes. 

RESUMO 

A monografia tem por objetivo analisar a finalidade da pena, assim como entender o 
sentido da pena privativa de liberdade, vendo as formas de aplicações desta, junto 
com as teorias adotadas no Brasil. Não obstante, a realidade que permeia o sistema 
carcerário brasileiro leva a uma valorização extrema desta modalidade de pena, 
retratando as desigualdades sociais já presentes no seio da sociedade. A 
precariedade do sistema prisional é perceptível de per si, contudo, necessita-se de 
estudo aprofundado, a fim de estabelecer os parâmetros que levam a sua falha. 
Propõem-se, contudo, que a atual lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) seja mantida, 
preservando seu sentido constitucional. Conforme constatado na presente 
monografia, os presídios que adotaram fielmente os preceitos da LEP obtiveram 
melhores resultados na reabilitação dos detentos. 

Palavras-chave: Sistema prisional; pena; ressocialização. 

  



 
Resumos dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

DIREITO / 2019-1  
 

www.unifoa.edu.br/editorafoa 45 ISBN: 978-85-5964-120-2 
 

O NOVO CÓDIGO COMERCIAL: ALGUNS REFLEXOS NO DIREITO SOCIETÁRIO 

Aluno: LOQUES, Luiz César Martins. 

Orientador: MACHADO JUNIOR, Sérgio Luis Pacheco.  

RESUMO 

A monografia tem por objetivo analisar os efeitos de um novo código comercial no 
direito societário brasileiro. Os paradigmas ideológicos de intervenção do Estado no 
domínio econômico e a valorização do sistema capitalista são os guias para o apoio 
ou não do PL 487/13 pela doutrina. As leis de mercado têm suma importância na 
resolução de conflitos judicias, sendo as leis estatais insuficientes, muitas vezes, para 
a consecução desse objetivo, junto a utilização dos princípios típicos da matéria. A 
parte da doutrina reticente à edição do NCCOM utiliza-se dos argumentos do fim da 
era das codificações, os custos sobre os agentes econômicos, unificação das 
obrigações, a inflação dos princípios aplicáveis ao direito comercial e o aumento da 
insegurança jurídica nas relações mercantis para criticar o projeto. Os comercialistas 
favoráveis à edição do NCCOM afirmam que os princípios típicos do direito mercantil 
estão esgarçados e precisam ser a vertente da disciplina. Entre as principais 
modificações estão: emissão de debêntures por sociedades limitadas, nova 
interpretação e aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, modificações 
na titularidade da EIRELI, a subsidiariedade das normas das sociedades anônimas 
nas sociedades limitadas, natureza jurídica do empresário individual e a definição do 
conceito de empresário informal e seu tratamento jurídico. 

Palavras-chave: Direito Comercial; Novo Código Comercial; direito societário 
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A INFLAÇÃO LEGISLATIVA E A MÁ QUALIDADE DAS LEIS NO BRASIL  

Aluno: SILVA, Luiz Gustavo Rosa da. 

Orientador: CHAVES, Claudia Regina Robert de Jesus. 

RESUMO 

A monografia em questão tem por objetivo analisar o fenômeno conhecido como 
inflação legislativa, que consiste no exagerado número de leis dentro de um sistema 
jurídico. Ainda propõe-se a analisar o notório problema da má qualidade das Leis 
dentro do ordenamento jurídico brasileiro, dando ênfase na clara ligação que tem este 
fato com o fenômeno acima citado. Através de uma perspectiva histórica busca-se 
também fazer um exame acerca das civilizações antigas tidas hoje como berço do 
direito moderno, buscando, através da análise político-social, traçar um paralelo entre 
as suas antigas formas de legislação e o que hoje se entende sobre a estrutura que 
compõe a Lei. Nesse sentido, para a explicar a composição moderna da Lei, utiliza-
se os estudos de Norberto Bobbio - e seus três critérios de valoração (fato, valor e 
norma) - e Miguel Reale, que em sua teoria tridimensionalista os junta, os quais 
oferecerão um caminho para se tentar descobrir: a melhor forma de construir uma lei 
justa e eficaz, por que no Brasil há muitas Leis e o motivo destas serem de má 
qualidade. 

Palavras-chave: Normatividade; teoria da norma; inflação legislativa; processo 
legislativo; ordenamento jurídico:  
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TRANSFUSÃO DE SANGUE EM TESTEMUNHAS DE JEOVÁ À LUZ DA 
LIBERDADE RELIGIOSA 

Aluno: CARVALHO, Mariah Antunes Sabino. 

Orientador: GONÇALVES JUNIOR, Luiz Cláudio. 

RESUMO 

A religião Testemunha de Jeová é o centro de uma grande polêmica, pois seus 
seguidores recusam a transfusão de sangue por motivos religiosos correndo risco de 
morte em momentos que esse procedimento é essencial. Quando estes religiosos ou 
os médicos levam a questão ao Judiciário para resolver o impasse, determina-se a 
realização do procedimento da transfusão de sangue fundamentado que na colisão 
entre direitos e garantias constitucionais, no caso em questão a vida e a liberdade 
religiosa, prevalece a vida. O presente trabalho tem o objetivo de demonstrar que, em 
nosso entendimento, não há colisão entre direitos constitucionais, uma vez que o 
paciente Testemunha de Jeová não está abrindo mão de sua vida, está somente 
recusando o tratamento transfusão de sangue porque há outras alternativas 
disponíveis. Ao longo deste trabalho também iremos apresentar as técnicas 
alternativas à transfusão de sangue para justificar o nosso posicionamento.  

Palavras-chave: transfusão de sangue; testemunhas de Jeová; técnicas alternativas 
à transfusão de sangue; direitos e garantias constitucionais. 
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EFEITOS DA REFORMA TRABALHISTA NA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

Aluno: ROSA, Mariana Conceição. 

Orientador: NASCIMENTO, Jorge Luiz de Souza. 

RESUMO 

O teor da Lei 13.467 de 13 de julho de 2017 trouxe à baila inúmeros questionamentos 
acerca do futuro do sindicalismo no Brasil. Desta forma, o objetivo a ser atingido neste 
trabalho é a discussão sobre os impactos diretos da Lei, no que se refere à força e à 
representatividade dos sindicatos após as mudanças significativas trazidas pela não 
obrigatoriedade da contribuição sindical e quais os possíveis direcionamentos a serem 
seguidos pelos líderes sindicais, a fim de fazer com que o a defesa dos interesses dos 
trabalhadores não seja sobreposta pela simples necessidade de sobrevivência da 
entidade sindical, em um momento crucial na história. Portanto, analisa-se o conceito 
histórico, os posicionamentos atualizados e o conteúdo legal para se chegar a um 
denominador comum que priorize a classe trabalhadora. 

Palavras-chave: Reforma trabalhista; contribuição sindical; sindicalismo. 
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INADIMPLEMENTO NO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA 
DE IMÓVEIS 

Aluno: TEIXEIRA, Mateus Henrique Sampaio. 

Orientador: SCANDIUZZI, Ariadne Yurkin. 

RESUMO 

A presente monografia faz-se relevante por conta do aumento das lides referentes ao 
inadimplemento do contrato de compromisso de compra e venda que recorrem ao 
poder judiciário para suas soluções. Objetivou-se identificar possíveis fatores que 
influenciam no crescimento do número dessas lides, além de encontrar possíveis 
soluções que o diminuam. Foi realizada uma análise da legislação imobiliária, bem 
como do posicionamento dos tribunais acerca do inadimplemento dos contratos de 
compromisso de compra e venda de imóveis não registrados. Efetuou-se, também, 
pesquisa bibliográfica para a fundamentação dos aspectos relevantes ao tema e para 
o delineamento histórico da legislação imobiliária, bem como para analisar a 
legislação e a jurisprudência atual. Acrescenta-se a esses aspectos a presença de um 
direito comparado para melhor esclarecimento sobre o tema. 

Palavras-chave: Compromisso de compra e venda de imóveis; inadimplemento de 
imóveis; legislação imobiliária brasileira; direito estrangeiro; solução extrajudicial. 
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PARCERIAS DO ESTADO COM O TERCEIRO SETOR NA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE BASE 

Aluno: MOREIRA, Matheus Teixeira. 

Orientador: SANTOS, Benevenuto Silva dos. 

RESUMO 

A monografia tem por objetivo analisar a viabilidade das parcerias do Estado com o 
Terceiro Setor na execução de serviços educacionais de base, tendo em vista a 
ineficácia do modelo atual e os constantes fracassos de gestão da Administração 
Pública. Sendo certo que o ensino básico oferecido pelo Poder Público é deficitário, é 
possível e justificável a atuação direta de entidades paraestatais, como organizações 
sociais e organizações da sociedade civil de interesse público, que não possuem fins 
lucrativos e podem atender a determinadas demandas sociais. Dessa maneira, o 
Terceiro Setor atuaria em conjunto com o Estado, de forma complementar – jamais o 
substituindo – para garantir o direito à educação pública com mais qualidade do que 
é atualmente ofertada. O presente trabalho se propõe, ainda, a examinar os benefícios 
da descentralização administrativa e de uma reformulação da atuação dos entes 
federados na gestão do ensino público, principalmente no que diz respeito a uma 
participação mais ativa da União junto ao ensino de base. 

Palavras-chave: Educação; parcerias; administração pública; terceiro setor; 
descentralização. 
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REFORMA TRABALHISTA E O ESCALONAMENTO DO DANO MORAL NA 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Aluno: PAULA, Natália Garcia de. 

Orientador: MACIEL, Álvaro dos Santos. 

RESUMO 

A presente monografia tem por objetivo analisar os elementos caracterizadores acerca 
do escalonamento do dano moral na justiça do trabalho, presentes no Artigo 223-G, 
que foi inserido pela reforma trabalhista, Lei 13.467/2017, na qual serão demonstrados 
em um primeiro momento os elementos constitucionais, através do Princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana, realizando uma análise desse princípio primordial do 
direito, bem como serão abordadas suas características. Assim, também será 
analisada ao longo do trabalho, a responsabilidade civil, através de uma abordagem 
do contexto histórico, bem como ao desenvolvimento dessa responsabilidade até o 
seu conceito contemporâneo na esfera do direito do trabalho. Posteriormente, será 
abordado o tema da reforma trabalhista e suas alterações promovidas pela Lei 
13.467/2017 relativas ao dano moral e suas classificações. E para finalizar o trabalho, 
será apresentada a partir das mudanças promovidas pela reforma trabalhista, uma 
abordagem sobre o escalonamento do dano moral, assim como os questionamentos 
acerca da inconstitucionalidade e a Medida Provisória nº 808/2017. 

Palavras-chave: Dano moral; dignidade da pessoa humana; responsabilidade civil; 
reforma trabalhista.  
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O ERRO DE TIPO E O PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL NA ESFERA DO 
CRIME ESTUPRO DE VULNERÁVEL 

Aluno: MORAES, Rachel Vitoria Bastos de. 

Orientador: BATITUCCI, Ericka Julio. 

RESUMO 

A monografia tem por objetivo demonstrar a necessidade de adaptação e 
interpretação do Direito face às constantes mudanças socioculturais, afastando assim, 
a interpretação rígida das normas, adaptando-as ao princípio da Adequação Social 
existente no presente período histórico, onde busca satisfazer a finalidade da lei, e 
não apenas sua aplicação absoluta. Outrossim, o presente trabalho realiza um breve 
histórico do delito estupro e sua aplicação jurídica, desde a antiguidade até os dias 
atuais e estuda diversos pensamentos doutrinários verificando a possibilidade de não 
aplicar a responsabilidade objetiva no crime de Estupro de Vulnerável. Igualmente, 
aborda o Estatuto da Criança e do Adolescente alegando ser possível a validade do 
consentimento dado pelo adolescente para a prática do ato sexual, uma vez que este 
tem capacidade de entender o caráter ilícito de suas ações.  

Palavras-chave: Estupro de Vulnerável; erro de tipo; princípio da adequação social; 
vulnerabilidade; menor de 14 anos.  
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ALIENAÇÃO PARENTAL CONTRA O IDOSO E O RESPEITO AO CONVÍVIO 
FAMILIAR COM FOCO NO DIREITO SISTÊMICO 

Aluno: LUZ, Rafael Pereira Figueiredo. 

Orientador: CAVALIERE, Daniele do Amaral Souza. 

RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo analisar o instituto da alienação parental previsto 
na lei 12.318/10, que essencialmente é definido pela interferência negativa na 
consciência do menor e do adolescente, praticada por um alienador, para que este 
perca e repudie seu genitor alienado. Contudo, com o aumento da população idosa, 
aliado com a cultura ocidental que não lhe confere um caráter de respeito e soberania 
pelas suas experiências de vida, os idosos começaram a sofrer do mesmo mal que 
igualmente as crianças e os adolescentes são vítimas, a alienação parental, que neste 
caso, é praticado por seus filhos, parentes e pessoas próximas, que tem o objetivo de 
interferir negativamente no seu relacionamento afetivo e adquirir de forma injusta seus 
bens patrimoniais. No Judiciário, a constatação de analogia, ainda é divergente entre 
os juízes e desembargadores, o que através da doutrina já é pacificado o 
entendimento de que o caso de alienação parental contra o idoso é similar aos casos 
de que os menores são vítimas. Portanto, é de suma importância incluir o 
septuagenário na lei 12.318/10, para garantir a segurança jurídica dessas pessoas 
que estão em estado de vulnerabilidade, e necessitam urgentemente de proteção. 
Ademais, é apresentada nova forma de solução de conflitos, mais eficaz, que começa 
a se disseminar no judiciário, ou seja, direito sistêmico. Essa prática interfere de forma 
mais positiva nas lides que chegam ao judiciário, gerando maior número de 
conciliações e menor interferência estatal na configuração familiar, que é preservada 
e mantida através das práticas sistêmicas. 

Palavras-chave: Alienação; vulnerabilidade; idoso. 
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RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DO POLUIDOR INDIRETO: A 
EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

ENQUANTO FINANCIADORAS 

Aluno: SILVA, Renan Leal. 

Orientador: HENRICHS, Marise Baptista Fiorenzano. 

RESUMO 

A monografia tem por objetivo analisar a responsabilidade civil ambiental das 
instituições financeiras no contexto em que estas financiam projetos que podem 
causar um dano ao meio ambiente. A responsabilidade civil do poluidor indireto é 
prevista na legislação ambiental de forma genérica, o que gera insegurança jurídica, 
pois a lei, diferentemente do Código Civil, não apresentou limites para essa 
modalidade de responsabilização. Por isso, o presente trabalho, através de pesquisa 
bibliográfica e evolução da legislação referente ao tema, se propõe a discutir as 
implicações dessa omissão legislativa, bem como a analisar um exemplo internacional 
e a postura ativa que as próprias instituições financeiras adotam com o objetivo de se 
resguardarem da possível responsabilização de um dano ambiental. Conclui-se que a 
responsabilidade do financiador, atuando como poluidor indireto, deve ser verificada 
em cada caso concreto e que a legislação deve ser modificada para prever limitações 
a essa responsabilização, bem como o direito de regresso nos casos em que a 
instituição financeira é responsabilizada solidariamente com o poluidor direito e arca 
com todo o prejuízo de indenização.  

Palavras-chave: Responsabilidade civil ambiental; instituição financeira; risco 
integral; sustentabilidade; solidariedade.  
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O TRATAMENTO PENAL DO TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E A SUA 
DEVIDA REPRESSÃO NAS FRONTEIRAS 

Aluno: MENDES, Rodrigo Albeirice. 

Orientador: MAIA, Ricardo Fernandes. 

RESUMO 

A monografia tem por objetivo analisar e debater as políticas e os métodos 
empregados pelo governo para cessar ou ao menos reduzir o tráfico de drogas que 
se instalou no Brasil, se fazendo cada vez mais necessário. Levando-nos a debater 
as políticas e os métodos que atualmente são utilizados para a repressão do tráfico, 
buscando obter uma nova perspectiva que vise a diminuição da criminalidade e a 
violência, explorar os projetos e as novas medidas que são tomadas pelos 
especialistas como solução, analisar as características mais marcantes do problema, 
de um ponto de vista social, operacional e político e distinguir de forma concreta e 
objetiva os atuais impedimentos que se destacam na falta de sucesso das inúmeras 
tentativas realizadas para a busca da resolução desta questão. 

Palavras-chave: Tráfico de drogas; repressão; ponto de vista social. 

  



 
Resumos dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

DIREITO / 2019-1  
 

www.unifoa.edu.br/editorafoa 56 ISBN: 978-85-5964-120-2 
 

A (DES)PATOLOGIZAÇÃO DA TRANSEXUALIDADE E A SAÚDE DE TRAVESTIS 
E TRANSEXUAIS COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

Aluno: SOARES FILHO, Rodrigo Barros. 

Orientador: HENRICHS, Marise Fiorenzano.  

RESUMO 

O trabalho dedica-se a analisar a constituição do direito fundamental à saúde na 
aplicação do processo transexualizador instituído no Sistema Único de Saúde e as 
implicações das mudanças realizadas no Catálogo Internacional de Doenças, 
elaborado pela Organização Mundial da Saúde, tendo em vista que na décima 
primeira versão do referido manual, a transexualidade deixou de ser considerada uma 
doença mental. Nesse sentido, busca-se examinar a necessidade de instituição de 
políticas públicas que buscam ampliar o acesso à saúde para transgêneros. Debate-
se, ainda, a necessidade de enxergar o direito à identidade de gênero como garantia 
inerente à personalidade humana, abordando o conteúdo normativo do artigo 13, 
caput, do Código Civil vigente e a imprescindibilidade de sua análise conforme os 
princípios constitucionais. 

Palavras-chave: direito à saúde; direitos fundamentais; despatologização da 
transexualidade.  

  



 
Resumos dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

DIREITO / 2019-1  
 

www.unifoa.edu.br/editorafoa 57 ISBN: 978-85-5964-120-2 
 

A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO 
PARA EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA GARANTIA DE ADEQUAÇÃO 

Aluno: SILVA, Romulo Almeida da. 

Orientador: MACHADO JUNIOR, Sérgio Luis Pacheco.  

RESUMO 

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor reconheceu a existência de 
desequilíbrio na relação entre fornecedor e consumidor, razão pela qual se presume 
a vulnerabilidade deste último e enseja, por conseguinte, a aplicação da 
responsabilidade civil objetiva nas relações consumeristas. Corolário da teoria dos 
riscos do empreendimento, a responsabilidade civil objetiva se traduz no citado 
Código como uma forma de tentar compelir o fornecedor a inserir no mercado de 
consumo produtos e serviços que obedeçam ao binômio “qualidade x segurança”, 
conforme o Princípio da Garantia de Adequação, vez que, como é dispensada a 
averiguação de culpa quanto aos possíveis desdobramentos dos objetos 
comercializados, o fabricante se encontra incitado a produzir mercadorias com um 
nível qualitativo e de segurança suficiente para se evitar ao menos recorrentes 
responsabilizações por fatos ou vícios que os produtos ou serviços fabricados venham 
a apresentar aos respectivos consumidores. Dessa forma, o presente estudo 
monográfico demonstra por meio de exemplos reais como a responsabilidade civil 
objetiva atua para garantir o aspecto qualitativo e incólume dos produtos e serviços. 

Palavras-chave: Direito do consumidor; responsabilidade civil objetiva; acidentes de 
consumo. 
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A POSSIBILIDADE DO CABIMENTO DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA LEI 13.105/15 

Aluno: FRANÇA, Samantha Dantas de. 

Orientador: HENRICHS, Marise Baptista Fiorenzano.  

RESUMO 

A monografia tem por objetivo analisar a trajetória do recurso de agravo de 
instrumento no ordenamento jurídico brasileiro, passando pelo código de processo 
civil de 1939,1973 e 2015. Com ênfase no novo código de processo civil que entrou 
em vigor no ano de 2015, por ser um novo dispositivo normativo no âmbito jurídico, 
abre margem para várias críticas e controvérsias, como por exemplo, o rol do artigo 
1015 do NCPC, que aborda doze incisos e um parágrafo único que indica as hipóteses 
de cabimento para atacar decisões interlocutórias por meio do recurso de Agravo de 
Instrumento. A controvérsia em questão se insere na forma interpretativa da norma 
jurídica, se deve ser aplicada de forma restrita, caracterizando-a pela sua taxatividade, 
ou permitir que este dispositivo possa abranger outras questões consideradas de 
suma importância a serem sanadas em urgência com a aplicação do recurso de 
Agravo de Instrumento. Trata-se, outrossim, sobre um estudo mais profundo acerca 
do recurso e as diversas opiniões de renomados autores sobre a controvérsia a 
respeito da sua incidência no ramo de processo civil. Ademais, conta com 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que em decisão recente entendeu que 
o referido artigo dispõe de uma taxatividade mitigada. 

Palavras-chave: Novo código de processo civil; recursos; agravo de instrumento; 
taxatividade; interpretação extensiva 
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OBJETIVIDADE JURÍDICA DA LEI MENINO BERNARDO: A INTERVENÇÃO 
ESTATAL NO PODER FAMILIAR 

Aluno: SILVA, Vitória Cristina Soares. 

Orientador: CAVALIERE, Daniele do Amaral Souza.  

RESUMO 

O presente trabalho versa sobre a Lei Menino Bernardo, de nº 13.010/2014, que 
alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa alteração visou garantir a 
crianças e adolescentes o direito de serem criados e educados sem o uso de castigo 
físico e tratamento cruel ou degradante, sendo abordada ainda a intensa tentativa de 
conscientização de pais e responsáveis sobre maneiras alternativas de correção, sem 
a aplicação de castigos físicos que gerem danos físicos e psicológicos à criança ou o 
adolescente. Cabe ser ressaltado que essa conscientização parte, em sua maioria, de 
iniciativa do Estado, pois a ele cabe o dever de preservar e garantir os direitos que 
aqui foram mencionados como inerentes a crianças e adolescentes. Assim, este 
trabalho tem como finalidade demonstrar a objetividade jurídica da Lei Menino 
Bernardo, verificando a constitucionalidade da intervenção estatal no poder familiar, 
além de apresentar opiniões favoráveis e contrárias à aplicação da lei, casos 
concretos recorrentes de violência infanto-juvenil no Brasil e opiniões de especialistas 
sob as consequências de castigos degradantes e cruéis a vida dos menores. 

Palavras-chave: Crianças e adolescentes; lei da palmada; dignidade da pessoa 
humana; intervenção estatal. 
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ATUAÇÃO SINDICAL PRÉ E PÓS REFORMA TRABALHISTA 

Aluno: NASCIMENTO, Yuri Fiorito. 

Orientador: MACIEL, Álvaro dos Santos. 

RESUMO 

A monografia tem por objetivo analisar as principais mudanças na atuação dos 
sindicatos ante o atual cenário jurídico. Inicialmente fora abordado a atuação sindical 
antes da reforma trabalhista, dispositivos constitucionais e trabalhistas que tratam da 
garantia do direito coletivo do trabalho e individual dos trabalhadores, como 
funcionavam e seus objetivos, além de maneiras legais de os trabalhadores 
reivindicarem suas demandas. No capítulo seguinte, o de número quatro, é trazida a 
atuação destas entidades de representação após a reforma trabalhista, as mudanças 
de dispositivos legais e direitos trabalhistas individuais. Por último é abordado 
inconstitucionalidades apresentadas na reforma trabalhista e algumas de suas 
consequências, por fim, conclui-se. 

Palavras-chave: Sindicato; reforma trabalhista; relações trabalhistas. 
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COMPLIANCE, FERRAMENTA DE MITIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE RISCOS: 
ANÁLISE DE UM CASO CONCRETO de rompimento de barragem 

Aluno: PINTO, Angela Maria Pereira. 

Orientador: SCANDIUZZI, Ariadne Yurkin. 

RESUMO 

Uma das possibilidades de mitigar riscos em uma organização é utilizar de 
determinadas estratégias. Uma das hipóteses é a aplicação do compliance, 
ferramenta eficaz nesse processo, que ao ser aplicado em conformidade com as 
normas internas e externas inerentes ao negócio são realizados diversos controles 
preventivos e corretivos de riscos. Os incidentes que ocorrem nas organizações 
causam desconforto para a alta direção, demonstrando descontrole nos campos da 
responsabilidade e a conduta ética de seus dirigentes e stakeholders. Para evitar tais 
fatos é necessário a cooperação de todos os envolvidos, promovendo a integridade 
na empresa levando-a a trabalhar com lisura e respeito às normas. A realização deste 
trabalho objetivou descrever sobre a segurança nas barragens brasileiras 
considerando-se os grandes acidentes que têm ocorrido nesse setor. As barragens 
trazem diversas vantagens para a sociedade e para o setor industrial, por isso devem 
ser monitoradas e fiscalizadas, caso contrário serão grandes fatores de riscos. 
Baseando-se nos princípios de compliance e nas notícias veiculadas pela mídia, bem 
como em documentos oficiais, ao analisar o incidente ocorrido em Brumadinho MG, 
não há como negar que as normas de condutas éticas não foram cumpridas. Esse 
fato demonstrou total descaso à efetividade de implementação da ferramenta 
compliance. 

Palavras-chave: Compliance; controle; mitigar riscos; riscos. 
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MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS COMO 
MECANISMO DE UMA ADVOCACIA MODERNA 

Aluno: ARBEX, Arnon Alberto. 

Orientador: CAVALIERE, Daniele do Amaral Souza. 

RESUMO 

O sistema judiciário e todos os seus desdobramentos possuem como principal objetivo 
amparar a sociedade na busca de seus direitos e na prevenção da lesão destes, 
devendo tal sistema estar em alinhamento com o desenvolvimento e ambições sociais 
no que tange à uma melhor prestação de serviço e de tutela. Fato este que se estende 
não somente a máquina judiciária interna, mas também aos operadores do direito que 
são os responsáveis diretos pela materialização efetiva dos anseios de seus clientes. 
O presente trabalho visa apresentar os novos meios de resolução de conflito que 
surgiram como uma necessidade e em 2016 receberam extrema imperatividade e 
legalidade por meio do novo código de processo civil e por legislação própria. Tais 
meios se caracterizam pela sua celeridade, informalidade e eficácia, mas 
principalmente por gerarem para os indivíduos envolvidos no conflito plena autonomia 
para deliberarem e chegarem num consenso. Ainda que tais métodos foquem na 
autonomia das partes, o operador do direito é e sempre será de suma importância 
para a materialização do direito de toda sociedade.  

Palavras-chave: Mediação; conciliação; CPC; métodos alternativos, conflitos. 
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PRESTAÇAO DO SERVIÇO PÚBLICO EM SANEAMENTO BÁSICO: UMA 
ANÁLISE CRÍTICA 

Aluno: GOMES, Elizabete Resende. 

Orientador: SOUZA, Suiá Fernandes de Azevedo. 

RESUMO 

O saneamento básico é um importante aspecto da saúde pública, dado que a sua 
inexistência ou da existência precária constitui um fator limitante ao acesso de água 
potável por parte do ser humano, além de favorecer a disseminação de patologias 
como a diarreia, hepatite, cólera, dengue, leptospirose, febre tifoide e paratifoide, 
esquistossomose, doenças intestinais, dentre outras. Em função da importância do 
saneamento na promoção da qualidade de vida, é essencial que a universalização de 
seus serviços ocorra. Contudo, o cenário nacional atual ainda se encontra distante 
desta realidade. O objetivo do presente estudo é analisar a estrutura de provisão dos 
serviços públicos de saneamento básico no Brasil e o quadro institucional, buscando 
identificar os principais fatores que limitam a expansão dos serviços oferecidos, a 
retomada dos investimentos e o aumento da eficiência, na tentativa de encontrar 
soluções possíveis para superação dos problemas do setor de saneamento, como por 
exemplo a participação de setores privados e formas de ampliação da eficiência do 
ente público. 

Palavras-chave: Saneamento Básico; saúde Pública; dignidade da pessoa humana. 

  



 
Resumos dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

DIREITO / 2019-1  
 

www.unifoa.edu.br/editorafoa 64 ISBN: 978-85-5964-120-2 
 

DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA COMO INSTRUMENTO DE INSERÇÃO 
SOCIAL À LUZ DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Aluno: COUTINHO, Estéfhane de Souza da Silva. 

Orientador: GONÇALVES JUNIOR, Luiz Cláudio. 

RESUMO 

O processo de inclusão teve vários impactos na educação. Através de pesquisas 
bibliográficas, fica claro como as pessoas com deficiência sofrem discriminações e 
são excluídas da sociedade. A proteção à essas pessoas tiveram mais efetividade a 
partir da elaboração de material legislativo, em especial a Constituição Federal, os 
Tratados Internacionais e recentemente do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O 
presente trabalho tem como objetivo geral mostrar o quanto a educação é importante 
para promover a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, pois é através dela 
que o ser humano se desenvolve intelectualmente, profissionalmente e, 
consequentemente se torna autônomo economicamente. Como objetivo específico 
nossa pesquisa tem como proposta ressaltar o papel do Estado como órgão provedor 
e fiscalizador das condições que irão melhorar a vida da pessoa com deficiência. 
Nesse sentindo, entendemos ser importante abordar a inclusão da pessoa com 
deficiência ainda em tenra idade, esclarecendo que mesmo existindo leis específicas, 
ainda se faz necessário o comprometimento e incentivo dos familiares na 
concretização dos benefícios que irão consagrar a inserção da pessoa com deficiência 
na vida social e no mercado de trabalho.  

Palavras-chaves: Direito à educação; inclusão social; estatuto da pessoa com 
deficiência. 
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O ACOLHIMENTO DE CARTAS PSICOGRAFADAS COMO PROVAS CRIMINAIS 
E OS LIMITES DA LAICIDADE DO ESTADO 

Aluno: PAIVA, Gustavo Feijó de. 

Orientador: BATITUCCI, Ericka Julio. 

RESUMO 

A análise sobre a visão do judiciário acerca da aceitação ou não da psicografia dentro 
do devido processo legal, abarcando diferentes áreas do Direito e seus princípios, 
que, por vezes, se colidem. A força probatória de uma carta pode ter caráter 
documental ou testemunhal, o que dirá se se trata de uma prova contundente do fato 
jurídico abordado ou uma mera narração documentada por terceiro, tendo sua 
variação baseada em como o Estado receberá a prova que foi obtida por meio da 
manifestação de uma crença. Legalmente, a laicidade que trata a Constituição Federal 
não delimita o tratamento que o Direito fará ante uma informação produzida nesse 
contexto. Mesmo com a realização da perícia grafotécnica, se discute a 
(in)constitucionalidade na admissão de uma manifestação post mortem e sua 
utilização de forma contundente no desfecho de um crime. Assim, a abordagem do 
presente estudo se baseia na relação jurisdicional penal entre a psicografia e o Estado 
Democrático Brasileiro.  

Palavras-chave: Psicografia; perícia grafotécnica; prova criminal; laicidade do 
Estado.  
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 “NÃO FORAM SÓ POR VINTE CENTAVOS”: CRIMINALIZAÇÃO DE ATIVISTAS 
E MOVIMENTOS SOCIAIS NAS JORNADAS DE JUNHO DE 2013 

Aluno: ÁVILA, Jad Tristinny de Moraes. 

Orientador: HAGINO, Cora Hisae Monteiro da Silva. 

RESUMO 

A monografia tem por objetivo analisar como se deram as repressões nas conhecidas 
“Jornadas de junho de 2013”, que se iniciaram em São Paulo a partir do aumento de 
vinte centavos no transporte público e tiveram consequências nacionais marcadas por 
grandes manifestações em todo o país, com pluralidade de pautas para além do 
aumento da passagem que desencadeou greves e mobilizações populares. Dentro do 
contexto de repressão haverá ênfase em analisar o caso dos vinte e três ativistas que 
foram denunciados pelo Ministério Público e julgados pelo Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro, como também as ilegalidades cometidas pelos agentes de segurança do 
Estado e as incoerências no litígio contra os ativistas criminalizados. Para tal, haverá 
delimitação de tema na conjuntura política do Rio de Janeiro e as manifestações deste 
estado. Concluirei apontando qual o papel das forças repressivas e do Direito com 
base no caso dos 23 ativistas.  

Palavras-chave: Criminalização de movimentos sociais; manifestações; jornadas de 
junho de 2013. 
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ESTUDO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA PERMISSÃO DO TRABALHO 
DE EMPREGADAS GESTANTES EM AMBIENTES INSALUBRES 

Aluno: SILVA, Jessica Azevedo Reis da. 

Orientador: SOUZA, Suiá Fernandes de Azevedo. 

RESUMO 

Anteriormente à entrada em vigor da Reforma Trabalhista, o trabalho da empregada 
gestante em ambiente insalubre era expressamente proibido. Com o advento da lei 
13.467/2017 e sua entrada em vigor, essa proibição sofreu uma flexibilização, 
permitindo que a empregada gestante labore em ambientes insalubres de grau médio 
e mínimo. Essa alteração levantou debates acerca da proteção do trabalho da mulher 
e do direito à vida e saúde dela e também do nascituro. A presente monografia teve o 
objetivo de analisar se, perante a atual Constituição Federal e seus princípios, tal 
norma deve de fato existir e ser aplicada no ordenamento jurídico. Com esse estudo, 
foi possível concluir que, partindo da regra de proteção à maternidade, do direito à 
vida garantido de forma indisponível ao nascituro, essa norma mostra-se 
inconstitucional, sendo considerada verdadeiro retrocesso social. 

Palavras-chave: Reforma trabalhista; insalubridade; trabalho da mulher; proteção à 
maternidade. 
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AS CAUSAS DE INCAPACIDADE JURÍDICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO 
PÁTRIO 

Aluno: ABREU, Jéssica Cancella de. 

Orientador: HENRICHS, Marise Baptista Fiorenzano. 

RESUMO 

O presente trabalho irá abordar a questão da Incapacidade Jurídica no ordenamento 
pátrio depois da entrada do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou os artigos 
do código civil que lhe são relacionados. Neste trabalho, busca-se esclarecer a 
questão da incapacidade relativa, suas hipóteses, legitimação, os procedimentos 
judiciais como a tomada de decisão apoiada e a curatela, suas consequências. Tratar-
se-á também, que com o advento da nova lei e suas alterações, as pessoas que 
possuem algum tipo de deficiência passaram a gozar de capacidade legal em 
igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida, em 
uma tentativa de que passaram a ser, efetivamente, incluídas na sociedade, 
adquirindo o direito à real proteção da dignidade, princípio fundamental previsto em 
nossa Carta Magna. Além disso, qual tem sido o entendimento dos Tribunais ao tratar 
de questões práticas, bem como, a forma como serão tratados aqueles que 
comprovadamente não possuem nenhum discernimento, em razão de doença grave, 
que de fato tenham-lhe tirado a autodeterminação. 

Palavras-chaves: Incapacidade jurídica; estatuto da pessoa com deficiência; 
deficiência. 
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CRIME DE CASA DE PROSTITUIÇÃO E O PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL 

Aluno: FURTADO, João Victor de Aguiar. 

Orientador: MAIA, Ricardo Fernandes. 

RESUMO 

O presente trabalho trata da possibilidade de descriminalização do crime de casa de 
prostituição, conduta ilícita comum à sociedade, mediante a utilização dos 
fundamentos do Princípio da Adequação Social. Este trabalho tem como objetivo 
evitar uma interpretação puramente material, utilizando-se deste princípio, como meio 
de resolução do problema gerado pelo artigo 229 do Código Penal. Foram utilizadas 
diversas fontes de pesquisa como: doutrinas, artigos, jurisprudências, teses e leis; 
podendo chegar a uma melhor compreensão do conceito e aplicabilidade do princípio 
da adequação social. A partir da análise, foi possível identificar a importância do 
princípio supracitado e suas vantagens em eventual aplicação. Contudo, não 
representa argumento decisivo visto que a conduta pouco chega às nossas casas do 
Poder Judiciário, obtendo poucas jurisprudências relativas ao assunto e ao uso do 
Princípio da Adequação Social. 

Palavras-chave: Prostituição; princípio; adequação social. 
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DO DANO IATROGÊNICO COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIIVL 
OU ESCUDO DE PROTEÇÃO MÉDICA 

Aluno: TEIXEIRA, Júlia Lellis. 

Orientador: HENRICHS, Marise Baptista Fiorenzano. 

RESUMO 

A comunidade médica, por vezes, rebuça seus erros, passíveis de responsabilização 
civil, através da iatrogênia. Algumas situações passiveis de se caracterizarem como 
responsabilidade civil são afastadas pelo artifício da classe médica, que rompe o nexo 
de causalidade através desse instituto. A iatrogênia está ligada a uma síndrome não 
punível decorrente de um dano inculpável no corpo ou na saúde do paciente como 
consequência de um tratamento, promovida pelo médico e até mesmo profissional da 
saúde, aquela possui o condão de romper o nexo de causalidade, componente da 
matriz da responsabilidade civil, positivada no artigo 951 de nosso códex civil. Dessa 
forma rompe o nexo de causalidade, fato que impede a incidência da responsabilidade 
civil médica. Impedindo, portanto, que enseje a reparação do dano tanto na esfera 
penal, administrativa ou civil. Uma vez que, através da iatrogênia o dano sofrido pela 
vítima, ora paciente, se trata de um erro escusável devido o emprego desse instituto 
a fim de afastar o erro. 

Palavras-chave: Responsabilidade civil; Erro médico; Iatrogenia.  
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O DIREITO FINANCEIRO COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, ECONÔMICO E A CONCRETIZAÇÃO DA JUSTIÇA NO ÂMBITO 

FEDERAL 

Aluno: CHAGAS, Juliana Sant’Anna das. 

Orientador: SCANDIUZZI, Ariadne Yurkin. 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo salientar a importância do direito financeiro e 
ressaltar sua ligação com a atividade financeira do Estado. Pois, é por meio dela que 
se pode alcançar os objetivos implícitos na norma, que são eles, o comprometimento 
com a distribuição justa e responsável dos recursos econômicos e financeiros. Assim 
sendo, com o intuito de compreender a correlação entre o direito financeiro e a 
influência de outras ciências para a formação da atividade estatal. É preciso que fique 
claro as consequências dessas interações, uma vez que, as interferências que afetam 
a atividade financeira influem diretamente no resultado do desenvolvimento das 
finanças públicas. Desse modo, o planejamento financeiro e o implemento de políticas 
públicas, econômicas e sociais, requerer atenção, em razão de sua importância, pois 
precisam se materializar para haver a concretização do bem comum.  

Palavras-chave: Direito financeiro; atividade financeira; finanças públicas. 
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: UMA ANÁLISE JURIDICA SOBRE A FUNÇÃO 
DO PODER JUDICIÁRIO E SUA EFICÁCIA NA DURABILIDADE PROCESSUAL 

Aluno: COSTA, Lucas de Souza. 

Orientador: BATITUCCI, Ericka Julio. 

RESUMO 

A monografia tem por objetivo analisar a situação jurisdicional na aplicação da Lei 
Maria da Penha e sua efetividade no Brasil, destacando os meios de alcançar a 
relevância da participação do Estado na efetivação do alcance de proteção às vítimas 
decorrentes de violência doméstica e familiar. A pesquisa foi realizada através do 
estudo de obras, jurisprudências, artigos científicos, legislação brasileira e notícias 
eletrônicas. O presente trabalho possibilita através da análise do atual cenário jurídico, 
no qual essas mulheres se enquadram, entender de forma mais clara quais direitos 
os são restringidos e como os órgãos do judiciário atua. O quanto o medo de uma 
proteção ineficaz atinge a intimidade da vítima. O presente possibilitará a futuros 
pesquisadores entender as diferenças inerentes ao tema para que analisem os efeitos 
positivos no real e efetiva aplicação da referida lei. 

Palavras-chave: Gênero; violência; Estado; medo; Maria da Penha. 
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PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E SUA APLICAÇÃO NOS CRIMES CONTRA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: UMA VISÃO JURISPRUDENCIAL 

Aluno: CARVALHO, Mateus Henriques de. 

Orientador: MAIA, Ricardo Fernandes. 

RESUMO 

O presente trabalho tem por finalidade apresentar, mediante abordagem dos 
princípios fundamentais aplicados no Direito Penal, as visões jurisprudenciais da 
aplicação de um princípio da Insignificância aos crimes praticados em desfavor da 
Administração Pública. Traz também uma breve síntese do da aplicação do Direito 
Penal junto aos princípios fundamentais. Realiza uma crítica ao posicionamento do 
Supremo tribunal de Justiça quanto a sua negatória da aplicação do princípio da 
insignificância na administração pública e se mostra a favor do forte posicionamento 
da doutrina e do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. Por fim, apresenta 
julgados recentes acerca do tema e a mais recente súmula do Supremo Tribunal de 
Justiça utilizada como norte para seu julgamento. 

Palavras-chave: Princípio da insignificância, administração pública, crimes. 
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A DELAÇÃO PREMIADA E O COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS 

Aluno: FRANCISCO, Nelson Rosa. 

Orientador: BATITUCCI, Ericka Julio. 

RESUMO 

O presente trabalho tem o escopo de examinar a aplicação e os efeitos da delação 
premiada como instrumento a favor do Estado no combate aos crimes praticados por 
organizações criminosas. A análise baseia-se na definição e caracterização do 
instituto processual penal, verificando-se sua (in)compatibilização com os princípios 
constitucionais clássicos do ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo, os que 
tangenciam o direito material e processual penal; passando pelas diferentes 
abordagens dadas ao instituto nas variadas leis que tratam do tema, bem como sua 
aplicação sob a ótica dos Tribunais Superiores. Por fim, analisa a importância de se 
utilizar o instituto para a elucidação e desmantelamento de organizações criminosas, 
e ainda, sua eficácia para a tutela dos direitos e garantias individuais e coletivas, em 
especial, a segurança pública e liberdade individual. 

Palavras-chave: Delação premiada; organizações criminosas; princípios 
constitucionais; Tribunais Superiores; segurança pública. 
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O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E SUA APLICAÇÃO AO CRIME DE FURTO: 
A APLICABILIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO E O 

INSTITUTO DA REINCIDÊNCIA 

Aluno: SILVA, Odirlei Zacaro da. 

Orientador: BATITUCCI, Ericka Julio. 

RESUMO 

Com o presente trabalho será possível analisar a hipótese de existência da utilização 
do Princípio da Insignificância na aplicação do crime de furto nos julgados do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, analisando a reincidência nos casos 
concretos. Importante esclarecer quais os requisitos utilizados pelos julgadores para 
que tal princípio possa ser aplicado. Em alguns casos de crime de furto pode haver 
sentença com a absolvição do agente, para isso, um dos requisitos analisados é a 
reincidência do autor. Desta forma, será abordado o Princípio da Insignificância no 
ordenamento jurídico brasileiro, bem como sua interpretação e concepção teórica e 
doutrinária, frente ao crime de furto e o instituto da reincidência. 

Palavras-chave: Princípio da insignificância; crime; furto; reincidência, Tribunal de 
Justiça.  
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CRIPTOMOEDAS: O DESAFIO DA REGULAMENTAÇÃO 

Aluno: DUTRA, Thalita Iasmim Rodrigues. 

Orientador: SCANDIUZZI, Ariadne Yurkin. 

RESUMO 

A pesquisa realizada aborda o que são criptomoedas, o contexto que possibilitou seu 
surgimento, a tecnologia por trás dela, suas espécies, utilização nos diversos ramos, 
aspectos jurídicos como competências, sistema financeiro e natureza jurídica, 
perpassando pelo desafio de enquadramento no sistema jurídico pátrio. Tal assunto 
ao longo dos anos ganha cada vez mais adeptos e, consequentemente, tais relações 
requerem uma tutela do estado a fim de definir sua natureza jurídica e eventual 
proteção. O trabalho objetivou estudar a relevância do tema para o ordenamento 
jurídico, verificando como se enquadraria no ordenamento pátrio. O tema necessitou 
de uma pesquisa do tipo exploratória e explicativa, utilizando-se de método qualitativo, 
em virtude da averiguação e percepção realizada, fazendo uso de com revisão 
bibliográfica e análise documental para atingir tal fim. Conclui-se que o fenômeno tem 
relevância no âmbito jurídico, tendo em vista sua expansão exponencial, sendo 
necessária a regulamentação.  

Palavras-chaves: Criptomoedas; bitcoin; moedas virtuais; regulamentação; sistema 
financeiro. 
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA CURA VIA ESTUFA CONVENCIONAL OU A 
VÁCUO NAS PROPRIEDADES VISCO-ELÁSTICAS DA RESINA BENZOXAZINA  

Aluno: ABREU, Douglas Lessa 

Orientador: BANDEIRA, Cirlene Fourquet 

RESUMO 

A partir da última metade do século passado, grandes e importantes avanços 
tecnológicos ocorreram em nossa sociedade. Os avanços se estenderam para vários 
setores industriais, entretanto, podem-se destacar os setores aeroespacial, o 
automotivo e o esportivo devido a sua versatilidade em termo de design e composição 
visando atender um mercado que apresenta necessidades crescentes. Dentro deste 
contexto, as resinas polibenzoxazinas, especialmente a resina XU 35610 da 
HUNTSMAN Corporation, que são termorrígidos da classe das resinas fenólicas, vêm 
se apresentando como uma alternativa viável, destacando-se no mercado por suas 
propriedades tais como baixa absorção de umidade, elevada temperatura de transição 
vítrea e por serem armazenadas a temperatura ambiente. Elas possuem propriedades 
similares ou superiores às resinas epóxi e fenólicas tradicionais. Apesar de sua 
importância, os estudos de caracterização desta resina são poucos, especialmente no 
que se refere ao processo de cura. A cura é um processo que se caracteriza pela 
formação de reticulações, ou seja, ligações cruzadas que promovem o endurecimento 
do material. Este processo pode ocorrer pela adição de agentes químicos de cura, 
pela ação de calor e/ou luz ultravioleta. O processo de cura escolhido para uma 
determinada peça, em última instância, determina as relações de processamento-
morfologia-propriedades dos sistemas poliméricos, sendo, portanto, de suma 
importância. Em vista disto, este trabalho teve por objetivo avaliar dois processos de 
cura diferentes (sob vácuo e a pressão ambiente) e determinar qual a influência nas 
propriedades do material através de ensaios dinâmicos-mecânicos (DMA) que 
determinam as propriedades visco-elásticas da resina estudada, contribuindo para a 
formação de recursos humanos e de tecnologia na área de materiais avançados. Com 
os resultados obtidos, determinaram-se as temperaturas de transição vítrea (Tg) pelos 
módulos E‘, E” e Tan , que foi de aproximadamente 129oC, 131oC e 160oC, 
respectivamente, para os corpos de prova manufaturados em estufa convencional e 
132oC, 137oC e 149oC, respectivamente, para as amostras curadas em estufa à 
vácuo. Com isto, foi demonstrado que o tempo de cura e a metodologia influenciaram 
no resultado final do produto, sendo o processo de cura via estufa à vácuo mais 
eficiente e economicamente mais viável para ser utilizado na fabricação de peças uma 
vez que consome menos energia e tempo.  

Palavras-chave: XU 35610 da HUNTSMAN, Ensaios Dinâmicos Mecânicos -DMA, 
Cura, Transição Vítrea -Tg, Resinas Termorrígidas. 
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OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITO DE POLIPROPILENO 
REFORÇADO COM SERRAGEM 

Alunos: CHRISTO, Eduardo dos Santos, LIMA, Gabriel Lemos Guedes 

Orientador: GAMBARATO, Bruno Chaboli 

RESUMO 

No atual contexto socioambiental, o desenvolvimento de compósitos poliméricos 
reforçados com fibras naturais oferece à indústria a oportunidade de reduzir custos de 
produção, obter materiais com propriedades melhoradas, além da melhor gestão de 
resíduos sólidos. A utilização destes resíduos pela indústria agrega valor a estes 
materiais e ainda pode levar ao desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. 
Dentro deste contexto, a obtenção de compósitos poliméricos tem se destacado, uma 
vez que os materiais obtidos apresentam menores teores de derivados de petróleo e 
propriedades mecânicas superiores ao material original. O polipropileno é um dos 
plásticos mais utilizados no mundo. Possui aplicações bastante versáteis, que variam 
desde a produção de filmes e sacolas plásticas a aplicações em peças de alta 
resistência química e mecânica. Seu desenvolvimento se dá durante o craqueamento 
do petróleo e gaseificação do carvão, por meio da polimerização catalítica do gás 
propileno, sob temperatura e pressão controladas. Estima-se que o Brasil consome, 
por ano, cerca de 2 milhões de toneladas deste plástico. Dentro deste contexto, este 
trabalho visa desenvolver compósitos de polipropileno com adição de serragem e 
avaliar, via modelagem matemática e estatística, a influência dessas biomassas nas 
propriedades mecânicas do material final. Foi utilizada como biomassa a serragem 
oriunda da oficina do UniFOA, a qual foi triturada, tratada hidrotermicamente (a 121°C, 
por 30 min, sob pressão de 1,5 atm), seca e armazenada para uso. Os compósitos 
foram produzidos em misturador termocinético, nas composições de 5, 10 e 15% de 
substituição do plástico. Em seguida, foram triturados em moinho de facas e injetados 
a 300°C nos moldes das normas ASTM D 638-03 e D 790-03 para obtenção de corpos 
de prova de ensaios de tração e flexão. Os ensaios foram conduzidos e as 
propriedades obtidas nestes ensaios foram modeladas matematicamente. A 
modelagem foi realizada por meio de planejamento fatorial e os parâmetros foram 
calculados utilizando o software Statistica. Os resultados mostram que do material 
puro para o compósito contendo 15% de serragem, houve um aumento de 46% no 
Módulo de Young e um aumento de 15% na Tensão Máxima. 

Palavras-chave: Biomassa Vegetal. Propriedades Mecânicas. Planejamento 
Fatorial. 
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ANÁLISE DESCRITIVA DO CONSUMO DOMÉSTICO DE COSMÉTICOS 
CONVENCIONAIS E PROBLEMAS CAUSADOS EM AMBIENTES AQUÁTICOS 

Alunos: MATIAS, Graciele 

Orientador: MARTINS HOSKEN, Camila 

RESUMO 

O Brasil é um dos maiores consumidores de cosméticos do mundo, este alto consumo 
se deve ao crescimento econômico e a continua demanda da população. Apesar do 
grande consumo e da grande demanda por este tipo de produto, pouca atenção é 
dada às substâncias presentes. Na grande maioria, dos cosméticos convencionais 
fazem parte da sua composição derivados de petróleo, parabenos, surfactantes fortes 
(tensoativos), micropoluentes, dentre outros. Após o uso doméstico uma quantidade 
significativa destes produtos chega ao corpo d’água através do despejo nos sistemas 
de esgoto e estão entre os compostos mais detectados em águas superficiais em todo 
mundo, porém pouco é relatado a respeito dos impactos potenciais do seu descarte e 
acúmulo em ambientes aquáticos. O presente trabalho surge com a proposta de reunir 
informações sobre os cosméticos e seu contexto histórico, explorando as substâncias 
sintéticas presentes nos cosméticos convencionais que são nocivas ao ambiente 
aquático e as alternativas mais ecológicas para um consumo mais consciente.  

Palavras-chave: Micropoluentes. Cosméticos Verdes, Poluição Aquática, 
Tensoativos, Esgoto Doméstico. 
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PROPOSTA DE USO INTENSIVO DE INSTRUMENTOS ECONÔMICOS NA 
GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Alunos: VARGAS, Isabela 

Orientador: DE ARAUJO, Marcus Vinicius  

RESUMO 

O Sistema de Gestão Ambiental do estado do Rio de Janeiro passa, assim como em 
todos os demais setores da administração pública estadual, por momento de muitas 
críticas devido à falta de planejamento, excesso de uso de instrumentos regulatórios 
e imposição de elevados custos socioambientais à população do estado. A partir da 
identificação dessas falhas de governo o presente trabalho tem por objetivo propor o 
uso intensivo de instrumentos econômicos na gestão ambiental do estado do Rio de 
Janeiro, com a intenção de colaborar para simplificar, agilizar, reduzir custos 
econômicos/sociais/ambientais, além de contribuir para maior garantia de alcance de 
metas ambientais factíveis e necessárias. A presente proposta é baseada na essência 
da chamada “geração Y”, a qual exige a ação em ambiente multitarefa, com resultados 
rápidos e disposta a planejar, agir, verificar e, se for necessário, replanejar o Sistema, 
sempre proporcionando transparência e acesso irrestrito a informações e bases de 
dados. O trabalho apresenta como principal resultado uma proposta conceitual de uso 
intensivo de instrumentos econômicos na gestão ambiental do Estado do Rio de 
Janeiro, além de oferecer contribuições na desburocratização para oportunizar, elevar 
os níveis de eficiência ambiental e econômica, além de maior exercício de cidadania. 
Ao final conclui-se que a proposta elaborada é promissora e devido a sua dinâmica, 
pode viabilizar resultados que levem a redução de danos ambientais e consequente 
melhor qualidade de vida a toda a população do estado. 

Palavras-chave: Meio Ambiente; Economia; Desburocratização. 
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ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDO 
PARA UMA INSTITUIÇÃO RELIGIOSA TÍPICA DO BRASIL DE CONFISSÃO DE 

FÉ PROTESTANTE 

Alunos: VEIGA, Lidiane Martins da. 

Orientador: ARAÚJO, Marcus Vinícius Faria de. 

RESUMO 

A partir de 2010, através da Lei 12.305/2010, foi estabelecida a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, que prevê obrigações para todos os setores da sociedade, sejam 
eles públicos ou privados.  Segundo essa política de Estado, existe a necessidade de 
se fazer um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, seja na esfera federal, 
estadual, municipal e também por parte da iniciativa privada. Em termos de iniciativa 
privada, não apenas as atividades que visam lucro, mas também aquelas que são 
consideradas organizações não governamentais, dentre elas as instituições 
religiosas. Por este motivo, o presente trabalho tem, como objetivo, a elaboração de 
um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para uma Instituição Religiosa típica 
do Brasil. 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos; Instituição Religiosa; Legislação; Plano de 
Gerenciamento. 
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INSTRUMENTO ECONÔMICO APLICADO NA REDUÇÃO DE RESÍDUOS DE 
FEIRAS LIVRES DE VOLTA REDONDA/RJ. 

Alunos: DE PAULA, Gabriela, GASPAR, Rayla 

Orientador: FARIA DE ARAUJO, Marcus Vinicius  

RESUMO 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), estabelecida pela Lei 12.305/2010 
foi um marco para o planejamento e gestão de resíduos no Brasil. A definição de 
responsabilidades em toda a cadeia de suprimentos bem como a obrigatoriedade de 
elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos em todas as esferas e 
iniciativas, oportuniza o conhecimento de problemas bem como a proposição de ações 
que levem ao estabelecimento do tripé da sustentabilidade (social, ambiental e 
econômico). Tal Política de Estado está alinhada com a Agenda 21, instrumento global 
de planejamento proposto pela Organização das Nações Unidas, sugerindo a prática 
do pensamento global com ações locais, além de considerar a estreita ligação entre 
resíduos, pobreza, consumo, proteção e promoção da saúde humana. Nesse sentido 
o presente trabalho tem como foco principal a geração de rejeitos em feiras livres que 
ocorrem no município de Volta Redonda/RJ. A importância das feiras livres vai sem 
dúvida além de aspectos ligados a comércio de bens, mas é um verdadeiro movimento 
social. Entretanto, também esses eventos necessitam de uma gestão que considere 
os demais vetores, isto é; o ambiental e o econômico. A partir de tais considerações 
este trabalho propõe o uso de instrumentos econômicos para a redução do volume de 
resíduos gerados nas feiras livres de Volta Redonda/RJ, a menores custos para a 
sociedade. Considerando o uso de tais instrumentos em relação aos atualmente 
empregados, baseados exclusivamente em regulação, evidencia-se a eliminação de 
falhas de mercado, ganhos adicionais e benefícios com economias de escala, fazendo 
com que a aplicação do sistema de gestão via instrumentos econômicos para resíduos 
de feiras livres oportunize o cumprimento de metas constantes na PNRS com 
possibilidade de se tornar um modelo a ser reproduzido em eventos semelhantes que 
ocorrem no restante do nosso país.   

Palavras-chave: Sustentabilidade. Economia. Feiras livres. 
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COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS UTILIZANDO A METODOLOGIA BIM 
ATRAVÉS DOS SOFTWARES REVIT E NAVISWORKS. 

Alunos: DE CASTRO, Marques Monteiro Bruno; DA SILVEIRA, Mariano César; DA 
COSTA, Lopes Pinheiro Wallace. 

Orientador: Prof. DE LIMA, Neri Weslen. 

RESUMO 

Este trabalho apresenta o conceito do BIM, usado na compatibilização de projetos 
onde observou-se no mercado que essa é uma etapa onde está uma das maiores 
dificuldades enfrentadas pelas empresas de projetos que gera falha na comunicação 
de viabilização de empreendimentos. Dessa forma verificou-se a necessidade da 
elaboração e publicação desse trabalho. Para isso juntou-se projetos de diversas 
áreas que compõem uma edificação no Autodesk Revit 2019 e compatibilizando no 
Navisworks 2019, buscando explorar ao máximo a interoperabilidade dentro da 
metodologia BIM. A partir desse conceito é esperado uma melhoria significativa por 
parte dos profissionais projetistas no tempo de trabalho de elaboração de projetos, e 
também mostrar as funções das ferramentas que permitem deixar os profissionais 
mais próximos de seus clientes no decorrer da vida inicial do projeto até a fase final 
de uma construção. 

Palavras chaves: Compatibilização de Projetos; Revit; BIM; Interoperabilidade; 
Navisworks. 
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APLICAÇÃO DO DRYWALL NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Alunos: SILVA, Andreza Martins; APARECIDO, Patrícia Ferraz; CASTILHO, Renan 
Lopes 

Orientador: Santos, Marcelo Estevão 

RESUMO 

No decorrer dos anos a Construção Civil vem sendo responsável por um importante 
setor de desenvolvimento econômico mundial. Esta e a economia caminham lado a 
lado uma vez que a indústria de construção promove a elevação econômica. A muito 
tempo a alvenaria vem sendo utilizada na Construção Civil. Compostas inicialmente 
por blocos rochosos, devido sua fácil obtenção na natureza, e com cálculo estrutural 
empírico, eram formadas por sessões grandes a fim de garantir a estabilidade da 
estrutura.  Posteriormente as rochas foram substituídas pelos modelos atuais 
compostos por uma infinidade de materiais e proporcionando um cálculo mais preciso 
e exato. A evolução do mercado da Construção Civil é cada dia mais notória. A 
tecnologia e a utilização de materiais e métodos com maior eficiência e qualidade 
estão aumentando gradativamente no cenário construtivo. Um destes avanços 
tecnológicos são as placas de Drywall, ou gesso acartonado, como também são 
denominados. Na década de 70 foi instalado no Brasil a primeira fábrica de produção 
deste material devido à grande necessidade do mercado em busca por edificações 
econômicas e utilização de materiais pré-moldados. Esta evolução continuou durante 
a década de 80 e foi aperfeiçoada na década de 90 marcando o início da utilização 
efetiva pelo mercado civil. A utilização de Drywall poderia apresentar inúmeras 
vantagens se comparado a alvenaria convencional. Dentre estas destaca-se uma obra 
com menor peso estrutural, prática, com menor produção de agentes poluidores e 
mais economicamente viável. Isso proporciona uma redução no cronograma da 
construção e uma maior economia, permitindo que obras sejam realizadas a um curto 
espaço de tempo e com uma boa qualidade final.  

Palavras-chave: Drywall; Construção Civil; métodos alternativos de Construção 
Civil; Sistemas de vedação.  

  



 
Resumos dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

ENGENHARIA CIVIL / 2019-1  
 

www.unifoa.edu.br/editorafoa 87 ISBN: 978-85-5964-120-2 
 

RETROFIT EM CONTROLE DE CONVERTEDORES DE ACIARIA 

Alunos: CANDIDO, Alef de Jesus; JUNIOR, Clevis Bertol; MIRANDA, João Paulo 
Vieira Maciel de; COSTA, Lucas Correa da. 

Orientador: PEREIRA, Rogerio Nogueira 

RESUMO 

A desatenção referente a segurança contra incêndio no Brasil, associada com a 
indiligência do estado, expõe as edificações a situações de alto risco. Caso acentuado 
em prédios históricos, em virtude do tempo decorrido e falta de normatização quando 
projetados. Tais fatos são comprovados devido aos recentes incêndios que chocaram 
nossa sociedade e levaram muitos anos de história às cinzas. A cidade de Paraty, 
famosa por ter o maior conjunto arquitetônico colonial do Brasil, é um exemplo da 
vulnerabilidade dos patrimônios históricos nacionais, pois nos últimos três anos teve 
incêndios que destruíram edifícios inteiros. Diante dos fatos, viu-se a necessidade de 
analisar e propor um projeto de prevenção e combate a incêndio visando atenuar os 
efeitos do incêndio em prédios históricos. Definiu-se a Igreja Matriz de Nossa Senhora 
dos Remédios, localizada no Centro Histórico de Paraty-RJ, como objeto do estudo 
de caso. Por meio de visitas técnicas, consultas com membros da igreja e pesquisas 
bibliográficas, bem como com profissionais da área, levantou-se dados e observou-se 
se a edificação estava de acordo com as leis vigentes e, analogamente, preparado 
para situações emergenciais. Conclui-se que a Igreja Matriz de Nossa Senhora dos 
Remédios não estava de acordo com as normas vigentes. Logo, executou-se um 
projeto de prevenção e combate a incêndio, de acordo com as instruções dos órgãos 
envolvidos.  

Palavras chave: Incêndio; Edificação; Prevenção 
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CERTIFICAÇÃO LEED: UMA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

Alunos: MORAES, Caroline de Oliveira; JÚNIOR, Djalma Santos; NETO, Fernando 
Alves Laranjeira; LANDIM, Tatiane de Almeida  

Orientador: ARAÚJO, Marcus V. F. de  

RESUMO 

Várias são as classificações utilizadas no mercado imobiliário as quais procuram por 
características peculiares e de destaque, com vistas a valorar edificações e 
consequentemente as suas unidades. Um dos problemas de tal prática é a 
subjetividade de tais classificações que provoca nos consumidores muita 
desconfiança e incertezas, as quais podem prejudicar as vendas e contribuir para o 
desaquecimento desse mercado. Torna-se, portanto, fundamental o nivelamento de 
critérios para classificação de edificações de modo a dar transparência nas 
negociações além de oportunizar preços que reflitam a raridade dos recursos naturais 
do planeta. Os sistemas de certificação de qualidade de edificações oferecem tal 
contribuição por estabelecerem critérios técnicos que proporcionam a estratificação 
no mercado imobiliário segundo os atributos considerados. Diante dos problemas 
crescentes que nosso planeta tem passado em termos de poluição, danos ambientais, 
mudanças climáticas e outros, torna-se necessário que um sistema de certificação vá 
além de critérios técnicos internos dessas edificações, mas considere questões 
maiores, ligadas principalmente à sustentabilidade. Com isso, o presente trabalho 
mostra um comparativo entre metodologias que utilizam conceito de avaliação de 
desempenho ambiental de edificações, destaca-se como objeto de estudo a 
Certificação LEED, além de efetuar um diagnóstico quanto a potencialidades da 
mesma. 

Palavras-chave: Certificação de edificações, Qualidade Total, Sustentabilidade. 
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A IMPORTÂNCIA DO PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

Alunos: ARIMATHÉA, Daniela Santos Sabino; AMARAL, Danieli Marcondes 

Orientador: REIS, Sérgio Luiz Taranto 

RESUMO 

Conceitua-se impermeabilizar é o ato de abstrair e proteger a edificação da passagem 
indesejável de umidade proveniente de intempéries, mantendo assim as condições de 
vida útil de uma construção prolongada. É uma técnica que consiste na aplicação de 
produtos ou produtos químicos específicos destinados a proteger as diversas áreas 
de uma edificação contra ação de águas oriundas de chuva, de lavagem para limpeza, 
de áreas molhadas de banhos ou de outras origens. No planejamento da Construção 
Civil, deve-se também considerar que a impermeabilização minimiza os custos e 
aumentam a eficiência das edificações. O desconhecimento sobre o assunto de 
impermeabilização compromete a durabilidade da edificação. Superfícies que sofrem 
a ação de água infiltrada afetam estruturas de concreto armado, de alvenarias, de 
pisos entre outros. Os efeitos de umidade, mofo, fungos proporcionam um ambiente 
insalubre. O Projeto de Impermeabilização aplicada em uma obra de Construção Civil 
inibe estas possíveis patologias provocadas e diminuem os custos futuros? O Estudo 
de Caso demonstra através da Planilha de Custo que o valor de um projeto de 
Impermeabilização para uma residência unifamiliar de interesse social com 44,98 m², 
gira em torno de 5%, representando um valor simbólico quando comparado ao custo 
total da obra, estando de acordo com as estimativas da AEI (2015) em 3%. A falta de 
um projeto de Impermeabilização aplicado de forma preventiva trás ônus futuros e 
aumenta os gastos da obra por manutenção corretiva durante toda vida útil podendo 
chegar a 25% deste total. Portanto, em Habitações de Interesse Social de iniciativa 
do Governo Federal, que são dotados de materiais e tecnologias de baixo custo, 
objeto de estudo desse trabalho, pode trazer problemas relacionados à vida útil da 
edificação de pelo menos 20 anos e custos futuros elevados de um modo geral. 

Palavras-chave: Impermeabilização, Projeto, Patologia, Sistema de 
Impermeabilização. 
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APLICAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO LEAN CONSTRUCTION PARA MELHORIA 
DA PRODUTIVIDADE EM OBRAS CIVIS 

Alunos: SIMÕES, Danielle; VIEIRA, Isabel; GRIPP, Leonardo; FOUREAUX, Sérgio 

Orientador: MELLO, Sérgio Ricardo 

RESUMO 

O presente estudo teve como finalidade evidenciar a importância de um sistema eficaz 
de produção, por meio da aplicação de fundamentos do Lean Construction, em uma 
construtora localizada na região Sul Fluminense, a fim de obter melhores resultados 
quanto a sua produtividade. A metodologia aplicada pode ser definida como 
exploratória, com abordagem predominantemente qualitativa a partir de um estudo de 
caso. O estudo foi baseado nos princípios do Lean Constrution, através do Cálculo da 
Razão Unitária de Produção de serviço da obra relativa ao revestimento cerâmico, 
onde foram feitos três consecutivos levantamentos de dados. Cálculos da Razão 
Unitária de Produção foram realizados aos primeiros dez dias de obra, nos seguintes 
treze dias durante a implantação da filosofia e após a implantação das ações 
propostas neste trabalho de conclusão de curso. Após a análise dos resultados 
preliminares foi realizado um levantamento das possíveis causas para a baixa 
produtividade e, então, alcançar melhores resultados com a redução de desperdícios, 
num modelo de melhoria continua. Ao final desse processo foram alcançados 
resultados melhores do que os planejados pela engenharia da construtora, que 
servirão de base para futuras obras, através de um planejamento adequado. 

Palavras chave: Razão Unitária de Produção; Produtividade; Qualidade na 
Construção Civil 
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CONSTRUÇÕES DE CONCRETO IMPRESSAS EM 3D: UMA REVISÃO 
BIBLIOMÉTRICA 

Alunos: BARROSO, Breno Valério; FILHO, Edson Augusto Ferreira; SANTOS SÁ, 
Maxwel Valadão dos; SILVA, Reginaldo Francisco de Souza 

Orientador: ARAÚJO, Marcus Vinícius F.  

RESUMO 

Ao longo da história, a Construção Civil tem se destacado pela sua dinâmica no que 
tange a proposição e a implementação de novas técnicas e tecnologias envolvendo 
projetos, materiais, conceitos e formas de execução de obras. Atualmente tem-se uma 
geração voltada para praticidade, rapidez, baixos custos, eficiência e sustentabilidade. 
Tais aspectos tornaram-se verdadeiros requisitos para uma nova ordem na 
Construção Civil ao redor do planeta. Tal conceito basicamente encadeia e cria links 
robustos e ágeis entre os projetos conceituais e a execução de uma determinada obra 
civil. Uma das formas modernas de materialização desses processos tem sido o uso 
de tecnologia 3D em concreto. Países como a Holanda já iniciaram o desenvolvimento 
de edificações a partir dessa nova técnica construtiva. No Brasil os estudos sobre o 
tema ainda se encontram em fase inicial de pesquisas. Baseados nessa lacuna de 
conhecimento sobre construções em concreto 3D, o presente trabalho tem por 
objetivo elaborar uma prospecção inicial a respeito do tema que se apresenta, na 
forma de uma revisão bibliométrica considerando a produção mundial de saber sobre 
tal assunto nos últimos vinte anos. Evidencia-se, portanto, ao longo do presente 
trabalho, uma análise envolvendo a identificação de vantagens e desvantagens do 
uso da tecnologia, além de uma avaliação básica a respeito de custos e benefícios. 

Palavras chave: Impressão 3D na Engenharia Civil; Indústria 4.0; Sustentabilidade; 
Tecnologia 3D. 
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DESMISTIFICAR O USO DE ESTRUTURAS METÁLICAS TENDO COMO 
REFERÊNCIA O DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA 

Alunas: REZENDE, Natasha de Jesus; SILVA, Gabriela Teixeira 

Orientador: PINHO, Fernando Ottoboni 

RESUMO 

Este trabalho tem como premissa a difusão do aço como solução estrutural, visto que 
o Brasil, um dos maiores fabricantes deste metal no mundo, ainda utiliza pouco as 
estruturas metálicas, sobretudo em obras de pequeno e médio porte. 
Tecnologicamente, o país conta com uma cadeia produtiva bem consolidada em todas 
as etapas da produção do aço, empresas modernamente automatizadas e 
mecanizadas, com importantes polos metal-mecânicos. O Brasil tem uma estrutura 
normativa bem estabelecida, alta tecnologia desde a extração do minério até o produto 
final e profissionais altamente especializados, capazes de executar obras da mais alta 
complexidade. Por que, mesmo diante de um quadro tão favorável à utilização de 
estruturas metálicas na Construção Civil, este método construtivo ainda é tão pouco 
escolhido como sistema estrutural? Mesmo com este quadro desfavorável, a cidade 
de Volta Redonda, município do Rio de Janeiro, está se destacando como um exemplo 
positivo do quão é viável se construir com este método. Mas por que o município de 
Volta Redonda investe em estruturas metálicas? A ‘cidade do aço’, apelido que alude 
à CSN, hoje pode ser assim chamada devido ao uso de estruturas metálicas de forma 
mais consistente que no resto do Brasil. E por fim, como trabalhar para que as 
estruturas em aço assumam outro patamar no Brasil? 

Palavras chave: Viabilidade; estruturas metálicas; difusão do aço. 
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A UTILIZAÇÃO DE MAQUETE TRIDIMENSIONAL COMO RECURSO DIDÁTICO-
PEDAGÓGICO NA DISCIPLINA DE HIDROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS 

PARA A DEMONSTRAÇÃO DE TÉCNICAS COMPENSATÓRIAS 

Alunos: JERONYMO, Thainá de Souza; CARMO, Wendel Sousa.  

Orientador: JÚNIOR, Francisco Jácome Gurgel.  

RESUMO 

As maquetes tridimensionais são reconhecidamente um importante recurso didático e 
instrucional e sua utilização em sala de aula auxilia o docente de maneira significativa, 
na transmissão de conhecimentos e visualização de elementos estruturais adotados 
pela Engenharia Civil para a solução de inundações e alagamentos no meio urbano, 
contribuindo de forma evidente para o processo ensino-aprendizagem na disciplina de 
Hidrologia e Recursos Hídricos. Este estudo tem por objetivo evidenciar as fases de 
construção de uma maquete dinâmica, suas especificidades, descrição 
pormenorizada das etapas de sua concepção, bem como demonstrar de maneira clara 
e funcional as medidas estruturais existentes para equacionar os impactos ambientais 
negativos advindos da ocupação urbana desordenada e suas consequências sobre 
os sistemas de drenagem convencionais. A maquete construída possibilitará aos 
discentes envolvidos o entendimento prático das ações concretas de Engenharia Civil 
expostas na mesma, seu funcionamento e a aplicação das mesmas para a redução 
do escoamento superficial em áreas altamente urbanizadas e impermeabilizadas. Na 
maquete confeccionada para apoio a disciplina de Hidrologia e Recursos Hídricos será 
possível visualizar a função de técnicas compensatórias como telhados verdes, 
alagados construídos, bacias de retenção e pavimentos permeáveis (Miguez, Veról e 
Rezende, 2016) que demonstrem clara e inequivocadamente as vantagens dessas 
soluções alternativas de engenharia que se mostram sustentáveis e viáveis na 
mitigação e/ou solução dos graves problemas de drenagem urbana que assolam 
grande parte dos municípios brasileiros.  

Palavras-chave: Maquete Tridimensional; Recurso Didático; Hidrologia; Técnicas 
Compensatórias. 
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CONSTRUÇÃO DE COBERTURA VERDE NO EDIFÍCIO WILSON LEMOS 
MACHADO NO CAMPUS OLÉZIO GALOTTI COMO MEDIDA COMPENSATÓRIA 

Alunos: TONG, Alexis K. B. N.; CUNHA, Raphael M.  

Orientador: ARAÚJO, Marcus Vinícius F.  

RESUMO 

A Fundação Oswaldo Aranha, mantenedora do Centro Universitário de Volta Redonda 
– UniFOA, visando o melhor para os alunos, a comunidade interna e externa, vem 
buscando sempre, um ambiente ideal para acomodar e preparar profissionais 
capacitados para o mercado de trabalho. Para que tudo isso seja possível, parte de 
sua receita é direcionada para investimentos, tanto na área acadêmica quanto em 
estrutura física. Uma das formas de investimento são as construções de novos prédios 
para atender melhor os alunos. Tendo em vista essas questões, tem se percebido a 
necessidade de pensar no futuro para evitar problemas diretamente ligados ao meio 
ambiente. Como consequência do crescimento físico da instituição, a área verde dos 
Campus vem sendo reduzida com o passar dos anos. É preciso pensar em formas de 
compensar esse problema. Diante desta situação, esse trabalho almeja a execução 
da aplicação de cobertura verde no edifício Wilson Lemos Machado como uma forma 
de medida compensatória no que se diz respeito a diminuição da área permeável do 
Campus Olézio Galotti e como forma de preservação do meio ambiente. Através deste 
projeto, será possível criar medidas que possam ser aplicadas na construção civil 
visando minimizar os impactos ambientais, dos quais o crescimento sem 
planejamento de modo geral desencadeou nos últimos anos.  

Palavras chave: Medida Compensatória; Sustentabilidade na Engenharia Civil; 
Engenharia Sustentável; Meio Ambiente. 
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A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE DRENAGEM NAS RODOVIAS  

Alunos: MASIERO, Marcelo de Lima; SILVA, Mequias Lopes  

Orientador: PEREIRA, Rogerio Nogueira 

RESUMO 

O sistema de drenagem constitui uma parte importante na construção e no 
funcionamento ideal de rodovias, por isso deve ser projetado e executado de forma 
cuidadosa. A falta de um bom escoamento pode ocasionar sérios danos às malhas 
rodoviárias, por exemplo, deterioração do asfalto propiciando o surgimento de trincas 
que favorecem a entrada de água nas camadas de base e sub-base e 
consequentemente gera um enfraquecimento do terreno, acarretando erosão nas 
pistas de rolamento, assim como acidentes oriundos da aquaplanagem de veículos. 
Para elaboração e execução do projeto de drenagem, variáveis como tipo de solo, 
nível pluviométrico do local, corte ou aterro a ser feito para construção do greide, e 
tipos de materiais devem ser considerados durante estudos de implantação e 
dimensionamento.  Dispostas essas questões, o presente trabalho apresenta uma 
revisão bibliográfica sobre os principais dispositivos constituintes de um sistema de 
drenagem rodoviário e em quais situações devem ser empregados, juntamente com 
a análise de um caso hipotético, que apresenta um sistema de drenagem insuficiente. 
Através desse caso é apresentado a utilização de alguns dos dispositivos previstos 
na revisão bibliográfica assim como as interferências para o funcionamento ideal da 
drenagem, e também as soluções cabíveis diante da situação.  

Palavras-chaves: Sistema de drenagem, rodovias, manutenção. 
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COMO SURGEM OS ESCORREGAMENTOS DE ENCOSTAS EM AREAS 
URBANAS – CASOS NO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS – RJ 

Alunos: Fábio Freitas, Gabriella Mendes, Natália Martins e Renan Carlos  

Orientador: ABREU, Francisco Roberto Silva de 

RESUMO 

O planeta vem sofrendo intensas transformações, devido aos seus próprios processos 
naturais, tais como erosão e intemperismo. Sendo esses fortalecidos pela ação 
antrópica através do grande número de cortes da encosta, aterros, retirada da 
cobertura vegetal, alterações na drenagem, propiciando assim novas relações com 
fatores naturais que existem, de ordem geomorfológica e geológica. A transformação 
que vem ocorrendo na terra é devido a interação de do homem com o meio de forma 
incorreta e sem tomar consciência das consequências de seus atos. Que se trata da 
materialização da ação humana sobre a superfície terrestre e tem resultado em sérias 
consequências, quanto a potenciais incompatíveis ao seu posicionamento urbano e 
industrial a forte expansão urbana e a ocupação desordenada e incorreta do solo. O 
trabalho proposto consiste na identificação de como e as causas que geram o 
processo de instabilização das encostas presentes nos Morros do Carmo e Carioca 
no município de Angra dos Reis (RJ). A identificação dos casos foi realizada com base 
dados corroborados junto à Defesa Civil do município, que vem realizando desde ano 
de 2010 o mapeamento das áreas de risco existentes no município, bem como as 
intervenções realizadas nestes locais e sua eficácia. O trabalho aborda dois casos de 
áreas ocupadas de forma desordenada por população de baixa renda. As causas 
foram identificadas através de informações coletadas, de dados e laudos técnicos de 
visitas “in loco” realizadas pelos profissionais da Defesa Civil do município. Para se 
efetuar a avaliação do grau de risco foi desenvolvido um roteiro de cadastro que 
contém todas as informações necessárias para uma boa analise, conforme modelo 
disponibilizado pela Defesa Civil de Angra dos Reis (RJ). 

Palavras chave: Angra dos Reis; encostas; deslizamentos; ação antrópica 
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 O ESTAGIÁRIO E O CANTEIRO DE OBRAS: UMA REVISÃO DOS PROCESSOS 
DE TRABALHO 

Alunos:  TEIXEIRA, Juliana de Oliveira   

Orientador: RODRIGUES FILHO, José Marcos   

RESUMO 

A trajetória entre a universidade e o mercado de trabalho exige dos futuros 
profissionais um desempenho alinhado cada vez mais com o de um profissional, em 
detrimento do simples papel de estudantes. O sucesso dos procedimentos efetuados 
pelo estagiário em canteiro de obras depende da habilidade em compatibilizar 
diferentes informações acerca dos elementos envolvidos no processo. Assim, a partir 
da prática vivenciada no estágio, observando a atenção que os profissionais devem 
ter em relação aos procedimentos realizados nos canteiros de obras, acrescido do 
reduzido nível de informações relacionadas à atividade profissional durante o período 
acadêmico, surgiu o interesse nesta pesquisa para o aprofundamento de 
conhecimentos. Neste sentido, este estudo tem como objetivo específico auxiliar o 
futuro estagiário destacando as prerrogativas e as atividades fundamentais no 
canteiro de obras, preparando-o para ingressar no estágio e consequentemente no 
mercado de trabalho de maneira mais consciente. Como objetivo geral o trabalho visa 
destacar a relevância dos processos de trabalho que devem ser observados pelo 
estagiário em um canteiro de obras, sendo que este é o período em que o acadêmico 
terá a oportunidade de colocar em prática todo o conhecimento construído nas aulas 
teóricas. Conclui-se inicialmente que a realização do estágio em um canteiro de obras 
constitui-se indispensável para a formação de um Engenheiro Civil, onde se destacam 
os conhecimentos necessários às atividades fundamentais e se desenvolve 
consciência e compromisso. Por fim, conclui-se que a apreciação dos itens mais 
relevantes aos procedimentos a serem desenvolvidos, sendo eles: o planejamento do 
layout do canteiro de obras, as circunstâncias relacionadas às instalações provisórias 
e as atividades de armazenamento e movimentação de materiais, pode auxiliar 
grandemente durante os trabalhos, através de alterações simples que muitas vezes 
são de baixo custo, podendo gerar maior produtividade e redução do desperdício de 
tempo e materiais. 

Palavras Chave: Estágio Supervisionado. Estágio na Construção Civil. Estágio em 
Canteiro de Obras. Procedimentos em Canteiros de Obras. 
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PROJETO DE SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR 
TECNOLOGIA LED DO EDIFÍCIO WILSON LEMOS MACHADO DO CAMPUS 

OLÉZIO GALOTTI, UNIFOA 

Aluno: MARIA, Lívia Rodrigues 

Orientador: HADDAD, Maurício Ferreira 

Coorientador: GUEDES JUNIOR, Orlando Moreira 

RESUMO 

A tecnologia mais recente no ramo da iluminação é a lâmpada LED. Existe uma 
grande expectativa no mercado para que as convencionais lâmpadas fluorescentes 
tubulares sejam substituídas pelas lâmpadas LED, pois, de acordo com a literatura, 
proporcionam uma grande oportunidade de economia de energia elétrica e redução 
no custo de manutenção. O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de 
substituição do sistema de iluminação do Centro Universitário de Volta Redonda do 
Edifício Wilson Lemos Machado do Campus Olézio Galotti - UniFOA, considerando o 
ponto de vista da eficiência energética e seus principais benefícios. Foi realizado em 
campo um levantamento de dados sobre as características e condições do sistema 
atual por meio de procedimento visual e medições do nível de iluminação. Estimando 
uma redução no consumo mensal de energia da iluminação, com a utilização de 
lâmpadas LED, além de uma melhoria na potência da instalação, redução de custos 
com reposição de lâmpadas e outros ganhos indiretos decorrentes do uso desta nova 
tecnologia. 

Palavras-chave: Eficiência energética. Iluminação. Lâmpadas LED. 
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ANÁLISE DOS ENSAIOS DE COMISSIONAMENTO DE REGULADOR DE 
TENSÃO EM GERADORES HIDRELÉTRICOS SÍNCRONOS UTILIZANDO 

SISTEMA DE EXCITAÇÃO ESTÁTICA 

Aluno: BRAGA, Jair Soares de Carvalho. 

Orientador: GUEDES JUNIOR, Orlando Moreira. 

Coorientador: SILVA, Bruno Moreira da. 

RESUMO 

O comissionamento pode ser definido como uma série de procedimentos que 
objetivam a garantia da qualidade e confiabilidade dos equipamentos, por meio da 
verificação e teste de todas as etapas do processo. O presente estudo tem por objetivo 
apresentar os procedimentos utilizados em comissionamentos de reguladores de 
tensão com excitatriz estática em geradores hidrelétricos síncronos, bem como a 
importância de cada ensaio realizado. Será apresentada uma revisão bibliográfica de 
máquinas síncronas, sua estrutura e principais componentes, sendo direcionada para 
o regulador de tensão, contendo suas funções e requisitos mínimos exigidos pelo 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para conexão de geradores às 
instalações de transmissão. Também serão apresentadas no estudo de caso, todas 
as etapas do comissionamento alvo do trabalho, desde a chegada dos equipamentos 
até os ensaios finais de entrega do projeto, com conclusões individuais de cada tópico, 
levando o trabalho a uma conciliação da teoria com a realidade.   

Palavras-chave: Gerador Hidrelétrico. Comissionamento. Regulador de tensão. 
Excitatriz estática. 
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PROPOSTA DE ARQUITETURA AUTOMATIZADA DE MONITORIAMENTO EM 
SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA NO LABORATÓRIO DE ENERGIAS 

RENOVÁVEIS NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA 

Alunos: RIBEIRO, Lucas Vasconcelos; BRUM SABENÇA, Micael do Santos; 
PAULINO, Vitor da Silva. 

Orientador: GUEDES JUNIOR, Orlando Moreira. 

RESUMO 

Esta monografia tem por finalidade apresentar uma proposta de arquitetura 
automatizada de monitoriamento em sistema de geração fotovoltaica no laboratório 
de energias renováveis no centro universitário de volta redonda, afim de possibilitar 
um estudo no sistema. A inserção de geração fotovoltaica na rede de energia elétrica 
de baixa tensão, tem sido um desafio para os órgãos responsável pela operação da 
rede de energia elétrica. O desempenho global do sistema depende principalmente 
da medição das principais variáveis do processo como potência, tensão e período de 
funcionamento, no caso de fontes intermitentes. Os sistemas automatizados podem 
contribuir para a aquisição dessas informações, disponibilizando os gerenciadores dos 
sistemas de distribuição e contribuindo para sua conexão à rede. O laboratório de 
energias renováveis do Centro Universitário de Volta Redonda-UniFOA, é constituído 
por um sistema de geração renovável composto por painéis fotovoltaicos, contro-
ladores, inversores e baterias, porém, não possuem interface, o que impossibilita sua 
supervisão e operação. Essa interface, ferramenta de apoio, vem de encontro aos 
estudos de modelo inovadores conhecidos como microrredes. Nesse contexto, este 
trabalho apresenta uma proposta de arquitetura automatizada para o monitoramento 
em sistema de geração fotovoltaica a ser aplicado no Laboratório de Energias 
Renováveis deste Centro Universitário. Os componentes dessa arquitetura são 
baseados em plataforma Elipse Scada, o que possibilita o monitoramento da geração 
em tempo integral, podendo avaliar o nível de tensão, corrente e potência entregue 
pelo sistema de geração.  

Palavras-chave: Energia Renovável. Gerenciamento de Energia. Painel 
Fotovoltaico. 
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DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE INTERFACE PARA MONITORAMENTO 
DE AEROGERADOR 

Alunos: COSTA, Fabrício da Silva; CARVALHO, Isaías Simões de. 

Orientador: GUEDES JUNIOR, Orlando Moreira. 

RESUMO 

Dado o atual panorama energético nacional, torna-se cada vez mais necessário o 
estudo, disseminação e aplicação das fontes alternativas de energia, inserindo um 
conceito de Desenvolvimento Sustentável na geração de energia elétrica. O trabalho 
em questão prevê o desenvolvimento e aplicação de uma interface de monitoramento 
para um sistema de aerogeração. Para tal criou-se um sistema mínimo no Laboratório 
de Energias Renováveis do UniFOA, Campus Olézio Galotti em Três Poços, Volta 
Redonda / RJ. Foi realizado a integração do aerogerador à sensores de RPM, 
Corrente, Tensão. Por meio de CLP estes sinais foram lidos e tratados, permitindo 
que os mesmos possam ser acompanhados em tempo real, e histórico, via interface 
gráfica (sistema supervisório). Desta forma, o presente trabalho visa contribuir para o 
aumento da eficiência operacional de um sistema de aerogeração apresentando uma 
Interface Homem Máquina (IHM) coesa e funcional. 

Palavras-chave: Aerogeração, Monitoramento, Supervisório. 
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DIMENSIONAMENTO DE UM APRON CONVEYOR 

Alunos: CESÁRIO, Willian Faria. 

Orientador: HABIBE, Alexandre Fernandes. 

RESUMO 

Manuseio de materiais desempenha um papel importante na indústria, seja ela uma 
mina de carvão, fábricas metalúrgicas ou fábrica têxtil. A movimentação dos materiais 
tem como objetivo que não se restringe apenas a movimentar, armazenar e também 
executar outras funções tendo em conta os espaços disponíveis e o tempo. A 
reposição de matérias-primas em processamento, nas linhas de fábrica, são 
necessários para serem executados em menor tempo possível. Outro aspecto muito 
importante, que conta na movimentação de material é o balanço econômico e o tempo.  
Com o passar dos anos, as empresas viram a necessidade de implementar esteiras, 
isso deve ao fato que a mecanização é bem simples para aumentar a velocidade de 
movimentação de carga e diminuir os custos com mão de obra. Esse trabalho visa 
apresentar os diferentes modelos, bem como um estudo mais detalhado do apron 
conveyor, seus principais componentes e demonstrar os cálculos básicos para seu 
dimensionamento e seleção de componentes. Para o requisito mínimo de projeto do 
apron conveyor foi feito dimensionamento analítico dos componentes, levando em 
consideração as dimensões estabelecidas nos cálculos analíticos. 

Palavras-chave: Apron conveyor. Componentes. Dimensionamento. 
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ESTUDO COMPARATIVO DE MATERIAIS APLICADOS EM PEÇAS 
ESTRUTURAIS DE VEÍCULOS: DP 340/600 VERSUS HSLA 340/450 

Alunos: NEUBA, Lucas de Mendonça; GOMES, Marlon Cunha; PINGUELLI, Nattan 
Avellar dos Santos; SILVA, Renan Raphael da. 

Orientador: HABIBE, Alexandre Fernandes. 

CoOrientador: PALMEIRA, Alexandre Alvarenga. 

RESUMO 

A busca constante do aumento da eficácia do uso do combustível nos veículos através 
de vários métodos como a redução do peso é tarefa do setor de engenharia. O 
presente trabalho busca comparar um aço Dual Phase (DP) 340/600 e um aço High 
Strength Low Alloy (HSLA) 340/450 utilizados pela indústria automobilística na 
confecção de partes estruturais de veículos. Os aços possuem características 
fundamentais para essa aplicação como uma boa conformabilidade quando 
submetidos a impactos em veículos, garantindo uma melhor absorção de impacto. As 
amostras foram coletadas na saída de uma linha de galvanização contínua e 
preparadas em um laboratório para a realização dos ensaios. Três corpos de prova 
foram preparados utilizando operações de corte, desbaste e lixamento. As amostras 
foram submetidas a um ensaio mecânico de dureza pelo método Rockwell B, obtendo 
valores na faixa de 84 para o aço DP 340/600 e 79 para o aço HSLA 340/450. Foi feito 
um ensaio mecânico de tração usando as amostras e constatou uma grande diferença 
entre os valores dos limites de resistência dos aços, sendo 658 MPa para o aço DP e 
477 MPa do HSLA. Além disso, se obteve imagens capturadas com aumento de 
5000X E 15000X, a partir de uma analise feita por um microscópio eletrônico de 
varredura (MEV). O aço Dual Phase apresentou propriedades mais favoráveis, devido 
ao limite de resistência, para sua utilização em peças estruturais de veículos e 
proporcionando uma melhora na redução de peso e um fator econômico. 

Palavras-chave: Dual Phase. High Strength Low Alloy. Aços. 

  



 
Resumos dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

ENGENHARIA MECÂNICA / 2019-1  
 

www.unifoa.edu.br/editorafoa 106 ISBN: 978-85-5964-120-2 
 

OTIMIZAÇÃO DE UMA UNIDADE HIDRÁULICA ATRAVÉS DE UM 
INTENSIFICADOR DE PRESSÃO 

Alunos: SILVA, Luiz Guilherme P C da; ALMEIDA, Rangel de Paula; ALMEIDA, 
Thiago Teixeira de. 

Orientador: PALMEIRA, Alexandre Alvarenga. 

RESUMO 

Com base na necessidade de realização de um teste hidrostático, foi realizado neste 
trabalho um estudo sobre um intensificador de pressão e a construção deste 
equipamento para a realização de teste de um componente mecânico, conforme 
solicitação de um cliente. No quesito construção, foram analisados todos os 
componentes que integram o projeto, assim como seus dimensionamentos da 
modelagem física, os processos de fabricação e a montagem de um intensificador de 
pressão. Para a execução do trabalho, foi feito um estudo de normas que estão ligado 
diretamente ao projeto, foi feito um embasamento teórico minucioso, para que 
possamos atender a demanda do teste hidrostático solicitado por um cliente em um 
componente mecânico. Para os cálculos e as especificações do projeto de otimização 
de uma unidade hidráulica através de um intensificador de pressão, a norma ASME 
foi a norma considerada como base. É importante mencionar que os dados iniciais de 
projetos foram extraídos de uma empresa do ramo que presta o serviço de execução 
do intensificador de pressão. Pelos dimensionamentos executados e pelas 
especificações escolhidas conclui-se que o projeto hidráulico proposto atende todas 
as solicitações do cliente na peça analisada, conforme o teste hidrostático realizado 
na peça e o aval positivo do cliente em relação a certificação da peça que foi testada. 

Palavras-chave: Intensificador de pressão. Unidade hidráulica. Teste hidrostático. 
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ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA ENTRE OS EQUIPAMENTOS: 
PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO E FILTRO DE MANGAS 

Alunos: SOUZA, Everton Oliveira de; TAVARES, Juliana de Alcântara; ALMEIDA 
JUNIOR, Marcos Soel de; BRÍGIDA, Victor dos Santos. 

Orientador: HABIBE, Alexandre Fernandes. 

RESUMO 

Neste trabalho, foram utilizadas questões associados aos limites de emissão de 
particulado dos órgãos ambientais e dados de viabilidade econômica para a 
implantação de um sistema de controle de particulado. Abordando as normas 
previstas por leis federais, em especial, a aplicação deste sistema a emissão 
secundária de uma planta de sinterização. A partir deste cenário, foram feitos 
levantamentos de informações orçamentárias de aplicação, manutenção e operação 
de dois sistemas de despoeiramento, precipitador eletrostático e filtro de mangas e 
dispostas em tabelas para a análise comparativa de CAPEX e OPEX, visando como 
resultado a melhor escolha dentro do quesito eficiência e economia. 

Palavras-chave: Precipitador eletrostático. Filtro de mangas. CAPEX/OPEX. 
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ROLO PRESSIONADOR PARA ENROLADEIRA DE UMA LINHA DE ZINCAGEM 
CONTÍNUA 

Alunos: CHAVES, Caio Gambel Missel; VELASCO, Felipe César Martins Ribeiro; 
LIMA, Fernando de Almeida; PINHEIRO, Isabela de Freitas. 

Orientador: HABIBE, Alexandre Fernandes. 

RESUMO 

O presente estudo se baseia em cálculos para adaptação e redimensionamento de 
um rolo pressionador para enroladeira de uma linha de zincagem contínua. 
Aproveitando a mesma aplicação presente no equipamento de forma diferente com o 
objetivo de aumentar o padrão de qualidade na capa da bobina de chapa de aço 
galvanizada, que por consequência possibilitará maior valor de venda do produto final, 
já que evita distorções e arranhões no final do processo de enrolamento das chapas. 
Os resultados foram provenientes da extração de dados baseados no valor de venda 
de 2017 de chapas de aço galvanizadas de uma empresa metalúrgica da região sul 
fluminense, que comprovam o benefício da utilização deste mecanismo tanto para 
qualidade do material quanto o ganho financeiro e econômico. 

Palavras-chave: Linha de zincagem. Enrolamento de chapa. Padrão de qualidade. 
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SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO EVAPORATIVA COMO ALTERNATIVA AO 
SISTEMA DE AR CONDICIONADO CONVENCIONAL VISANDO AMENIZAR OS 

IMPACTOS AMBIENTAIS E REDUZIR OS CUSTOS 

Alunos: REIS, Igor Campos; FIGUEIREDO, Luan da Fraga; REIS, Rafaela Damato 
dos. 

Orientador: HABIBE, Alexandre Fernandes. 

RESUMO 

Um dos vilões no consumo elevado de energia elétrica é o aparelho de ar 
condicionado. A fim de minimizar os danos causados por este aparelho, ou seja, 
reduzir os impactos ao meio ambiente e os custos de operação, deve-se buscar novas 
tecnologias e fontes renováveis de energia. Entre essas tecnologias está o sistema 
de climatização evaporativa como alternativa para solucionar os problemas. Neste 
trabalho foi feito um estudo comparativo entre o sistema de condicionamento 
convencional e o sistema de climatização evaporativo aplicado no ginásio esportivo 
do Unifoa Campus Três Poços. Nele, foi realizado um levantamento de campo, onde 
foi possível observar todas as condições de contorno do ambiente, levando em 
consideração todas as cargas térmicas internas e externas. Com esses dados 
calculados, foi feita a seleção do aparelho ideal e em seguida, foi calculado o custo 
de operação do mesmo. Desse modo, foi possível observar o enorme ganho 
econômico e ambiental com a utilização do climatizador evaporativo comparado ao 
sistema de ar condicionado convencional. 

Palavras-chave: Energia elétrica. Ar condicionado. Impactos. Meio ambiente. 
Climatizador. 
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ANÁLISE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO PARA FUMOS DE SOLDAGEM DE UMA 
MÁQUINA DE ASPERSÃO TÉRMICA 

Alunos: RAMOS, Carlos Eduardo da Silva; GUARIZI, João Pedro Gonçalves; 
MACHADO, Matheus de M. P. O.; COSTA, Vinícius de Carvalho. 

Orientador: HABIBE, Alexandre Fernandes. 

RESUMO 

Grande parte dos processos de soldagem executados dentro da indústria inclusive o 
de Aspersão Térmica que será avaliado neste trabalho, dispersam no ar ambiente 
produtos nocivos ao bem-estar dos operários, seja na forma de vapores, gases, 
névoas, poeiras e fumos. Esses agentes contaminantes ficam suspensos no ar e se 
forem aspirados pelo pulmão do ser humano podem acarretar sérios problemas. Os 
riscos de poluição nesses ambientes podem ser controlados e minimizados com o uso 
de um sistema denominado Ventilação Local Exaustora. Este funciona basicamente 
fazendo uma captura das substâncias mais próximo da fonte, evitando que os 
colaboradores a inalem. O caso analisado neste trabalho visa à melhoria da eficiência 
de um sistema de exaustão já existente em uma empresa, através da confecção e 
instalação de um captor local com transição, assim como melhorias no plano de 
manutenção do equipamento. Sendo utilizado para tal, ferramentas como simulação 
em software, literaturas específicas na área de ventilação e ensaios reais 
comparativos objetivando de forma visual e quantitativa a diferença entre a situação 
encontrada e a solução proposta. Diante de todos esses métodos foi possível 
visualizar o aumento da velocidade de captura em relação ao projeto existente, 
consequentemente a maior eficiência na exaustão dos fumos gerados. Conclui-se que 
a partir dessa análise, mediante a tudo que foi avaliado e desenvolvido, a atmosfera 
de trabalho teve uma melhora significativa para os colaboradores da empresa, 
entregando também assim uma fonte de pesquisa para futuros projetos. 

Palavras-chave: Ventilação. Aspersão. Eficiência. 
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ESTUDO DA VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HIDROGÊNI OCOMO 
COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS AUTOMORES 

Alunos: MESQUITA, Hérickson; GUIMARÃES, Lucas Oliveira de Deus; OLIVEIRA, 
Matheus Alves Gomes de; BUENO, Rodrigo Oliveira. 

Orientador: HABIBE, Alexandre Fernandes. 

RESUMO 

Esse trabalho tem como proposta o estudo da viabilidade da utilização do hidrogênio 
como forma de combustível em veículos automotores. O Tema é muito discutido em 
todo o mundo, porém ainda é muito difícil ter consciência de todos os efeitos dessa 
mudança. Faremos a avaliação do rendimento e autonomia do motor propulsionado 
por este combustível, fazendo comparações com os diversos tipos de sistemas já 
existentes como o ciclo Otto, ciclo Diesel, motor híbridos e por fim os motores elétricos, 
sendo que os motores com funcionamento por célula de hidrogênio, possuem o 
sistema de combustão interna ou motor elétrico. Revisaremos o seu poder calorifico, 
formas de armazenamento de hidrogênio, por possuírem alta taxa de combustão e 
por serem partículas muito pequenas tornando seu armazenamento mais difícil, além 
de mostrar como será feito o abastecimento desses veículos, mostrando a eficácia 
dos mesmo quando se comparado com os veículos automotores movidos a motores 
elétricos, levando em consideração ainda as questões ambientais empregadas em 
todo o desenvolvimento dessa tecnologia, demostrando ainda os custos envolvidos 
desde a produção do combustível para funcionar esse motor, até os valores que os 
consumidores estarão passíveis, sendo eles de compra e manutenção destes 
veículos. 

Palavras-chave: Hidrogênio. Automotores. Combustão interna. Motor elétrico. 
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ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE MANUTENÇÃO EM UMA LINHA DE 
PRODUÇÃO DE BEBIDAS COM BASE NOS CONCEITOS DA MANUTENÇÃO 

PREDITIVA 

Alunos: SOUZA, Michel Gomes Coutinho de; SILVA, Rodrigo Brandão da; FREITAS, 
Wallace Pereira. 

Orientador: PALMEIRA, Alexandre Alvarenga. 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo expor uma proposta para um roteiro de planejamento 
e gestão da manutenção e sua implantação em uma linha de produção de bebidas. A 
carência de reformular o setor de manutenção apareceu como consequência das 
dificuldades que a empresa mostra em seu setor de manutenção relacionado as 
grandes taxas de falha e pequena disponibilidade de instrumentos críticos devido a 
repetição de intervenções corretivas, que acabam limitando a competitividade. Depois 
de um diagnóstico inicial mediante seu processo atual, foi definido, em conjunto com 
a gestão da empresa, trabalhar na melhoria da disponibilidade dos instrumentos 
críticos, trabalhando de forma preventiva e preditiva, procurando mitigar o número de 
problemas que resultam em paradas não planejadas e, consequentemente, em 
perdas para a empresa, o que vem ocorrendo devido a manutenção corretiva 
antigamente empregada. Para tanto, foi desenvolvido um método de implantação de 
planejamento e controle da manutenção que melhor se encaixasse a realidade da 
empresa. Foi descrita a implementação de cada etapa desenvolvida pela metodologia, 
assim como os rendimentos alcançados com sua implantação.  Conclui-se então por 
dados que a estruturação de um controle e planejamento de manutenção é de grande 
importância para a empresa e gera rendimentos significativos para a organização e 
deve ter maior aplicabilidade com o passar do tempo e maiores estudos. 

Palavras-chave: Manutenção. Planejamento e controle. Gestão estratégica. 
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PROJETO DE EXAUSTÃO E CLIMATIZAÇÃO PARA O ESTABELECIMENTO 
SUJIRU SUSHI DELIVERY 

Alunos: MAGIOLE, Marina Mariana de Souza; BRAGA, Pedro Henrique Ferreira; 
DUARTE, Ronaldo da Silva. 

Orientador: PALMEIRA, Alexandre Alvarenga. 

RESUMO 

Através deste trabalho foi possível conhecer a importância da ventilação em 
ambientes. Um ambiente saudável é aquele que traz conforto e salubridade às 
pessoas que o frequentam. No estabelecimento Sujiru Sushi Delivery foi visto que, os 
banheiros e salão não possuem renovação de ar, e foi identificado a necessidade de 
um sistema de climatização para o salão e um sistema de exaustão para cada 
banheiro. No salão, faz-se a necessidade da instalação de dois ares condicionados 
que, juntos, supram a carga térmica encontrada no dimensionamento, melhorando 
assim as condições do ar. Para os banheiros, um sistema de exaustão é essencial 
pois, não havendo a renovação do ar o sistema vai eliminar a insalubridade, deixando 
o ambiente adequado às normas vigentes. O estabelecimento precisa de um 
dimensionamento que atenda a necessidade de forma viável, em todos os aspectos 
(estrutural, econômico e de projeto). 

Palavras-chave: Ventilação. Exaustão. Insuflamento. Renovação. 
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ANÁLISE DE UM SISTEMA DE GRANULAÇÃO DE ESCÓRIA DE ALTO FORNO 

Alunos: CARNEIRO, Filipe Pascoal; PENA, German Jefferson Silva; SANTOS, Rian 
Rodrigues S. P. dos; ALVES JUNIOR, Wanderson Glauco. 

Orientador: HABIBE, Alexandre Fernandes. 

CoOrientador: PALMEIRA, Alexandre Alvarenga. 

RESUMO 

Com o atual mercado, a produção de ferro gusa a partir do uso do alto forno é 
inconstante, exigindo que os processos que o suportam também sejam variáveis. Por 
isso, evidencia-se a necessidade de que tais processos sejam revistos em busca de 
um melhor desempenho. Este estudo realiza uma análise de um sistema de 
granulação de escória de alto forno. Esta análise mostra que podemos ter um ganho 
significativo em relação ao custo benefício com a produtividade. Onde foi visto a 
possibilidade de melhorar o sistema de filtragem e da cristalização da escória 
granulada. Para essa criação de uma nova forma de trabalho, aplicam-se conceitos 
técnicos da engenharia de processo e manutenção, sugerindo implantações de telas 
de filtragem, alteração da caixa de pressão, revisão dos planos de manutenção e 
também a aplicação da ferramenta de qualidade 5W2H. Por fim um laudo técnico 
financeiro que atesta as vantagens da utilização das metodologias apresentadas. 
Espera-se que com os resultados obtidos, sistemas similares ao da empresa citada 
sejam capazes de aperfeiçoar seus processos, reduzir suas falhas e dirimir os riscos 
aos colaboradores. 

Palavras-chave: Granulação. Escória. Alto forno. 
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ESTUDO DE CASO DE UM SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA DE 
UMA MESA DE ROLOS NA SAIDA DO FORNO DE REAQUECIMENTO DE 

PLACAS 

Alunos: COUTINHO JUNIOR, Devanil De Oliveira; ELLES, Diogo Fialho; TOLEDO, 
Thales de Andrade Guimarães; ROCHA, Victor Hugo Ramos Franklin da. 

Orientador: HABIBE, Alexandre Fernandes. 

RESUMO 

Sistemas de Lubrificação Centralizada são usados em diversos equipamentos hoje 
em dia, sendo encontrados em alguns que necessitam de uma correta lubrificação 
contínua para ter uma melhor vida útil de funcionamento dos elementos girantes dos 
equipamentos de vários tipos de indústria. Neste trabalho, foram utilizadas soluções 
analíticas, com fórmulas matemáticas e métodos teóricos para o desenvolvimento de 
um sistema de lubrificação voltado para ser usado em uma mesa de rolos. A partir de 
um cenário de simulação, foi proposta uma situação controlada, visando à utilização 
das metodologias aqui expostas, objetivando a estruturação de modelos para o 
dimensionamento de um sistema de lubrificação centralizada, sempre suportado por 
cálculos, a fim de ter uma melhor vida útil dos componentes envolvidos. 

Palavras-chave: Centralizada. Lubrificação. Mesa de rolos. 
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IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA 

Alunos: OLIVEIRA JUNIOR, Paulo Roberto de; CASTRO, Thaian Silva de; MOTA 
FILHO, Walsy; PATROCÍNIO, Ytalo Pereira do. 

Orientador: HABIBE, Alexandre Fernandes. 

RESUMO 

O uso de implantação de um sistema de lubrificação centralizada na área de 
manutenção das indústrias tem sido bastante utilizado. Assim sendo, é extremamente 
necessário o uso de uma manutenção centralizada para proteção dos colaboradores 
e uma maior precisão no sistema de lubrificação, haja vista que se não houver a 
devida proteção, os colaboradores estarão expostos à incidência de gás, 
comprometendo assim sua segurança. Como exemplo de proteção, o sistema de 
lubrificação centralizada, foco do presente estudo. Para tanto, é necessário 
demonstrar que deve buscar possibilidade de se evitar falhas na lubrificação para 
reduzir a exposição do colaborador e evitar a perda de produtividade. Assim sendo, 
torna-se necessário buscar maior confiabilidade na lubrificação dos mancais de 
rolamentos utilizando de lubrificação centralizada para manter o volume adequado de 
lubrificantes nos mancais, analisar o tipo de rolamento aplicado, suas características, 
o tipo de lubrificantes, dentre outras. Será esclarecido a importância de um sistema 
de lubrificação centralizada, tendo em vista que a adoção deste método é confiável. 
Para esse estudo, utilizou-se de se livros, monografias, artigos, sites eletrônicos, 
dentre outros. Posteriormente foi realizado um estudo de caso em uma empresa do 
ramo de siderurgia, onde se apresentou uma proposta para se implantar um Sistema 
de Lubrificação Centralizada na linha de produção de zincagem contínua, analisando 
o lubrificante e o rolamento utilizado atualmente, uma vez que ao realizar visitas 
técnicas na referida empresa, observou-se a falta de homogeneidade da lubrificação 
manual feita por seus colaboradores. 

Palavras-chave:  Rolamento. Graxa. Lubrificação centralizada. 
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ESTUDO COMPARATIVO APLICADO A USINAS TÉRMICAS A GÁS NATURAL 
OPERANDO EM CICLO SIMPLES E COMBINADO 

Alunos:  DA SILVA, Larissa Barbosa; DA SILVA, Luis Felipe Santos. 

Orientador: HABIBE, Alexandre Fernandes. 

RESUMO 

Neste trabalho é apresentado um estudo comparativo aplicado em usinas térmicas 
que operam em ciclo simples e combinado, tendo como combustível gás natural. A 
economia da geração de energia por turbinas a gás está se mostrando mais atraente, 
devido ao baixo custo de capital e alta confiabilidade e flexibilidade na operação, início 
rápido e capacidade de usar ampla variedade de combustíveis. A aplicação primária 
da usina de turbina a gás é fornecer carga de pico. No entanto, verificou-se uma 
quantidade considerável de energia térmica desperdiçada com a exaustão da turbina 
a gás. Visando um mínimo de desperdício de energia, a melhor abordagem é o uso 
de ciclos combinados. O escape da turbina a gás que tem alto teor de oxigênio é 
usado como o gás de entrada para o gerador de vapor onde a combustão adicional 
ocorre. Os ciclos combinados exibem maior eficiência. As maiores desvantagens 
incluem a complexidade da usina, diferentes requisitos de combustível e possível 
perda de flexibilidade e confiabilidade. O sistema é eficiente e o custo para produzir 
energia por MW é menor. Verificou-se a eficiência de cada ciclo, o consumo de 
combustível, e também a análise econômica e financeira com a finalidade de levantar 
dados para uma melhor análise de investimento. Desta forma, examinaram-se dados 
de investimento referentes ao custo de instalação, manutenção e amortização.  Por 
meio da análise de investimento foi possível determinar o valor presente líquido e a 
taxa interna de retorno de acordo com o preço de venda praticado da energia elétrica 
para cada um dos casos. 

Palavras-chave: Termelétricas. Ciclo simples. Ciclo combinado. 
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PLANO DE NEGÓCIO PARA MICROCERVEJARIA ARTESANAL COM 
PRODUÇÃO TERCEIRIZADA 

Alunos: SOUSA, Matheus; ANDRADE, Vitor 

Orientador: SANTO, Adílson Gustavo do Espírito 

RESUMO 

As cervejas artesanais, em especial no Brasil, têm conquistado espaço e se 
consolidado como uma tendência no mercado nacional. Esse cenário se confirma ao 
constatar o aumento de novos registros de cervejarias artesanais nos últimos anos, o 
que também se verifica na região Sul Fluminens. Hoje a região possui 15 cervejarias 
registradas no MAPA - Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Nesse 
contexto, este trabalho pretendeu elaborar um Plano de Negócio para verificar a 
viabilidade técnica, mercadológica e econômica para abertura de uma microcervejaria 
artesanal no modelo terceirizado (cigana) na região Sul Fluminense. Foi optado pelo 
modelo de produção terceirizado tendo em vista a necessidade de menor investimento 
inicial, no qual se aproxima melhor da realidade dos microempreendedores. O método 
utilizado para construção do trabalho classifica-se como uma pesquisa aplicada, 
quantitativa e exploratória. As informações necessárias foram obtidas a partir de 
pesquisa realizada com os empresários produtores da região Sul Fluminense e fontes 
especializadas no tema, sendo que esta foi aprovada pelo comitê de ética atuante na 
instituição do UniFOA. O estudo foi concluído revelando a realidade do 
empreendimento baseado em um possível modelo para abertura de uma 
microcervejaria cigana, no qual a produção mensal de cerveja atinge o volume de 
1000 L.mês. O resultado alcançado revela que este volume de cerveja não permite 
que uma empresa mantenha suas atividades mensais, gerando resultados negativos.  

Palavras chave: Terceirização; Cerveja Artesanal; Sul Fluminense. 
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APLICAÇÃO DOS CONCEITOS ERGONÔMICOS  NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO 
TRIBUTÁRIA DA PREFEITURA DE BARRA MANSA 

Alunos: OLIVEIRA, Carlos Eduardo; COUTINHO, Leonam Poleto Lima; BARBOSA 
JR., Wesley Ferreira 

Orientador: SANTOS, Marcello Silva 

RESUMO 

Esse trabalho propõe a realização de uma apreciação ergonômica do setor de 
fiscalização da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, avaliando possíveis melhorias a 
serem propostas, tendo como objetivo a utilização de ferramentas ergonômicas de 
forma a mensurar o nível de impacto gerado aos colaboradores, com efeitos em sua 
performance profissional. A pesquisa foi baseada em um estudo de caso aprofundado 
na análise de uma seleção de atividades de trabalho e suas respectivas tarefas e dos 
equipamentos e dispositivos utilizados para a realização delas. A partir da aplicação 
do processo de análise ergonômica e das respectivas ferramentas de análise, foi 
perceptível o impacto negativo provocado nos colaboradores por conta da ausência 
de uma adequação ergonômica. Após da aplicação do Diagrama de Corlett, 
verificaram-se resultados que apontam para 51% de risco de problemas 
musculoesqueléticos, por exemplo. Ainda que a aplicação da ferramenta “Equação de 
NIOSH” tenha validado uma das operações mais críticas identificadas no local de 
trabalho, a classificação de adequação ergonômica, a partir do “Checklist OIT” e da 
análise observacional mostra ser importante uma intervenção em alguns postos de 
trabalho, considerados pelos próprios trabalhadores como muito ruins. Por fim, o  
estudo recomenda a necessidade de aquisição de acessórios, como apoios de pés, 
apoio lombar e mousepads com apoio para o pulso, além de realizar manutenção nos 
ares condicionados e cadeiras, a fim de fazer do ambiente analisado um local de 
trabalho adequado aos trabalhadores, não apenas para atender a NR 17, a Norma 
Regulamentadora de Ergonomia, como para propiciar condições de trabalho mais 
seguras, saudáveis e que permitam ao trabalhador exercer suas tarefas com maior 
eficácia e produtividade. 

Palavras chave: Ergonomia ; Barra Mansa  ;Corlett ; Niosh. 
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PROPOR MELHORIAS PARA UMA SECRETARIA DE OBRAS CIVIS NO SUL 
FLUMINENSE 

Alunos: OLIVEIRA, Midiã Euladio Gomes; DE ALMEIDA, Jaqueline de Souza Silva 

Orientador: MELLO, Sérgio Ricardo Bastos de 

RESUMO 

Atualmente as empresas tanto do setor privado como público têm buscado cada vez 
mais aumentar a produtividade de seus processos por meio das ferramentas da 
gestão da qualidade. O presente estudo tem por objetivo desenvolver sistemática de 
gerenciamento de obras públicas. O estudo de caso, realizado na Secretaria de Obras 
de uma cidade do Sul Fluminense, se justifica pelo fato observado das dificuldades 
em se padronizar o tempo e o fluxo para os processos adotados pelas repartições 
públicas, desde a abertura da atividade até o momento do início das obras, aonde o 
atraso chega a 84,6%. O presente trabalho inclui estudo de caso por meio de pesquisa 
de campo e pesquisa bibliográfica. O estudo de caso permitiu a identificação das 
principais causas para o problema encontrado e por meio de ferramentas da gestão 
da qualidade foi possível identificar a causa raiz do atraso das obras públicas e a 
proposição de ações para mitigar os atrasos registrados. Neste presente trabalho foi 
padronizado o fluxo das etapas dos processos e consequentemente um plano de ação 
para mitigar os atrasos das obras. 

Palavras-chave: Obras públicas; Padronização; Processos; Ferramentas da 
qualidade.  
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ANÁLISE DE PROCESSOS VISANDO UM EVENTUAL PLANO DE NEGÓCIO 
PARA CRIAÇÃO DE UMA DISTRIBUIDORA DE REFEIÇÕES DE BAIXO CUSTO 

Alunos: DA SILVA, Thiago Valente  

Orientador: SANTOS, Marcello Silva 

RESUMO 

O ramo alimentício é um segmento com grande potencial econômico, uma vez que 
apresenta uma demanda relativamente constante mesmo em períodos de crise, 
possibilitando ao empreendedor planejar e desenvolver seu negócio de forma a 
atender objetivos primários e as mais variadas necessidades, inclusive em termos de 
expansão horizontal e vertical. Este trabalho propõe a implementação de novos meios 
de comercialização, com o objetivo de aumentar as vendas em um restaurante, a partir 
da utilização das ferramentas de engenharia e gestão da produção. Após uma revisão 
bibliográfica, onde conceitos e princípios foram estudados e uma série de métodos e 
ferramentas de gestão foram analisadas, foi realizado um mapeamento de processos 
com o objetivo de levantar problemas e possíveis soluções, gerando então um 
conjunto de oportunidades de melhoria, condizentes com o cenário atual do negócio. 
De forma a complementar o processo, foi realizada uma Análise de Benchmarking em 
empresas concorrentes do setor alimentício, de forma a permitir uma visão realista do 
contexto do negócio e permitir a implementação de estratégias para tornar o negócio 
mais competitivo no mercado. Como recurso de planejamento estratégico, foi também 
construída uma Matriz SWOT, que permitiu mapear os riscos e oportunidades e, 
consequentemente, possibilitar estratégias para elevar as vendas a partir da melhoria 
na organização geral e da ampliação das atividades. 

Palavras-chave: Oportunidades, Concorrentes, Vendas. 
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GESTÃO DE FROTA: ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO PARA 
UMA TRANSPORTADORA 

Alunos: BATISTA, Erica Regnier 

Orientador: MELLO, Sérgio Ricardo Bastos de 

RESUMO 

Atualmente, pode-se considerar a logística como um dos grandes desafios dada sua 
importância na gestão estratégica de uma empresa e, com o avanço da tecnologia da 
informação, torna-se possível mensurar os resultados alcançados de forma mais 
efetiva e eficiente. Este trabalho tem como objetivo, por meio da análise dos processos 
atuais, propor um quadro de indicadores de desempenho logísticos, de acordo com 
as principais necessidades identificadas, em uma conceituada transportadora. O 
estudo de caso tem caráter qualitativo, de natureza aplicada, tipo proposição de 
planos, analisando a literatura e utilizando dados reais como instrumento de coleta de 
dados.  Ao fim, propôs-se uma nova perspectiva na avaliação do desempenho 
logístico da empresa. Ressalta-se a grande probabilidade de absorção do sistema de 
avaliação proposto, posto que abrange pontos fundamentais para analisar o 
desempenho da organização, que antes estavam omissos, possibilitando uma gestão 
de frota mais eficiente e estratégica. 

Palavras chave: Transportadora, Logística, Indicadores de Desempenho. 
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APLICAÇÃO DE LEAN MANUFACTURING SYSTEMS NA GESTÃO DE 
ESTOQUE: UM ESTUDO DE CASO EM UMA FABRICANTE JAPONESA DE 

BARCOS À TURBINA 

Alunos: ALENCAR, Gabriel de Andrade Ribeiro  

Orientador: MELLO, Sérgio Ricardo Bastos de 

RESUMO 

O presente trabalho tem como finalidade analisar e indicar a mais apropriada 
abordagem para a solução de um problema de gestão de estoque em uma empresa 
japonesa de fabricação de barcos movidos à turbina. Foram utilizadas metodologias 
de Lean Manufacturing Systems para apoiar a tomada de decisão e viabilizar os 
melhores caminhos a serem seguidos. A ferramenta utilizada para a identificação de 
problemas, chamada A3 Problem Solving, auxiliou desde a identificação dos 
problemas até o acompanhamento e desdobramento da solução. Após a identificação 
da causa do problema através da análise da causa-raiz, foi definida como métrica 
chave o tempo e foi utilizada a técnica de análise ou matriz ABC para alcançar o menor 
tempo possível para a coleta dos itens, montagem e disponibilização dos kits nas 
estações da linha. Após realizar todas as mudanças necessárias e a implementação 
do projeto por inteiro, foi dado um feedback que o resultado havia sido melhor do que 
o que previsto através da simulação e no teste realizado em um determinado grupo 
de operações. 

Palavras chave: gestão de estoque; Lean Manufacturing Systems; A3 Problem 
Solving; análise de causa-raiz; análise ABC.. 
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A INFLUÊNCIA DA PUBLICIDADE NA DIETA E SAÚDE INFANTIL 

Aluna: SANTOS, Agnes Silva. 

Orientadora: LEONI, Paula Alves. 

RESUMO 

A infância é uma etapa em que praticamente tudo pode influenciar os hábitos ou 
conduta. Nessa fase o comportamento alimentar será decisivo para o futuro da criança 
e adolescente. A grande veiculação de alimentos de baixo teor nutricional nos meios 
de comunicação pode causar uma série de doenças devido à falta de atividade física 
junto a uma má alimentação, sendo uma delas a obesidade. Sendo assim, esse 
trabalho teve como objetivo de demonstrar o impacto da mídia na dieta e saúde das 
crianças, ressaltando a relação com a obesidade por meio de revisão da literatura. A 
pesquisa da literatura foi realizada por meio de busca nas bases de dados eletrônicas 
Google Academy, Pub Med e Scielo, utilizando as palavras chaves “obesidade na 
infância”, “publicidade infantil”, “influência da mídia”, incluindo publicações em nível 
nacional e internacional entre os anos de 2000 e 2018. Percebemos que a publicidade 
televisiva é persuasiva em vender seus produtos, e que a maioria deles são alimentos 
industrializados com isso eles investem para atrair a atenção dessas crianças já que 
estas, não tem maturidade para saber o que faz bem ou não, então essas crianças 
influenciam os pais a comprarem. Com isso o trabalho pode mostrar a influência 
negativa que, a publicidade pode trazer para as crianças que passam muito tempo em 
frente à televisão. Sendo importante os pais conscientizarem as crianças a manterem 
uma alimentação saudável.  

Palavras-chave: Influência da mídia; obesidade na infância; publicidade infantil. 
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IMPACTO DO PROGRAMA DE FORTIFICAÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO NA 
PREVALÊNCIA DE ESPINHA BÍFIDA NO ESTADO RIO DE JANEIRO  

Aluna: PAULA, Ana Carolina de Souza. 

Orientadora: SARON, Margareth Lopes Galvão. 

RESUMO 

A ingestão adequada de nutrientes é um importante fator na prevenção de diversas 
doenças. O período gestacional é caracterizado por alterações no organismo e pelo 
aumento da demanda nutricional, tornando necessário uma atenção maior a esse 
grupo populacional. O ácido fólico tem papel importante durante esse período, é bem 
documentado na literatura os efeitos benéficos de sua ação na formação do tubo 
neural. O governo brasileiro com a finalidade de reduzir os casos de defeitos do tudo 
neural aderiu a fortificação mandatória de ácido fólico em farinhas de trigo e milho 
efetivamente no ano de 2004. Diante do exposto, o objetivo desse trabalho é destacar 
a importância do ácido fólico na redução dos defeitos do tubo neural e verificar o 
impacto do programa de fortificação de ácido fólico em farináceos na prevalência da 
espinha bífida no estado do Rio de Janeiro. O estudo foi realizado a partir de uma 
revisão bibliográfica narrativa e documental na base do Sistema de Informações sobre 
Nascidos Vivos – SINASC. Os resultados coletados mostraram que a prevalência 
passou de 1,41 (1999-2003) para 2,70 (2014-2018) por 10.000 nascidos vivos após a 
fortificação. Diante dos achados, apesar da tendência ao aumento da prevalência da 
espinha bífida nesta população, os resultados deste estudo não possibilitam descartar 
os efeitos benéficos da fortificação na saúde pública. 

Palavras chaves: fortificação; ácido fólico; tubo neural. 



 
Resumos dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

NUTRIÇÃO / 2019-1  
 

www.unifoa.edu.br/editorafoa 128 ISBN: 978-85-5964-120-2 
 

FATORES QUE PODEM CONTRIBUIR PARA O REGANHO PONDERAL PÓS- 
BARIATRICA 

Aluna: SILVA, Ana Luiza Fidelis da. 

Orientador: NEVES, Alden dos Santos. 

RESUMO 

Devido o crescimento da obesidade no Brasil, muitas pessoas optam pela cirurgia 
bariátrica e metabólica, sendo necessário o acompanhamento por uma equipe 
multidisciplinar. O nutricionista tem um papel fundamental tanto no controle ponderal 
do peso, como para evitar carências e déficits nutricionais. Apesar de sua importância, 
69,56% dos entrevistados relatou não realizar acompanhamento nutricional. 
Aplicaram-se questionários com pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica 
e metabólica em uma clínica localizada em Volta Redonda, visando analisar alguns 
fatores que possam contribuir para o reganho de peso e verificar os comportamentos 
atuais dos pacientes. Muitos pacientes avaliados encontram-se com Índice de Massa 
Corporal elevado, onde 56,52% encontram-se com sobrepeso, seguido por obesidade 
grau 1 (13,04%), obesidade grau 2(8,69%) e obesidade grau 3(4,34%). Constatou-se, 
no presente estudo, que apesar da classificação do IMC, a maioria dos pacientes 
(91,30%) obteve melhora significativa de comorbidade(s) existente(s) antes da 
intervenção cirúrgica. Após a intervenção cirúrgica, pode ocorrer recidiva de peso nos 
pacientes submetidos ao processo cirúrgico. Há vários fatores que podem contribuir 
para que haja reganho de peso, como a ausência de acompanhamento nutricional, 
falta de praticar atividades físicas regularmente, ingestão de bebidas alcoólicas após 
realização do procedimento cirúrgico e outros fatores, devendo analisa-los de maneira 
correlata. Faz-se necessário identificar os hábitos alimentares e pessoais dos 
pacientes submetidos à cirurgia bariátrica e metabólica, a fim de identificar fatores que 
devem ser alterados para evitar ou diminuir o reganho significativo do peso. 

Palavras-chave: Cirurgia Bariátrica; Acompanhamento nutricional; Comorbidades; 
Hábitos alimentares. 
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DESIDRATAÇÃO NO EXERCÍCIO FÍSICO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Aluna: FURLAM, Ana Paula de Oliveira Mello.  

Orientador: SOUZA, Elton Bicalho de.  

RESUMO 

Durante o exercício físico o organismo pode sofrer um quadro de desidratação, 
podendo gerar uma série de intercorrências, desde prejudicar significativamente o 
desempenho esportivo até colocar a saúde em risco. O presente estudo teve como 
objetivo realizar uma revisão da literatura acerca da importância da hidratação na 
prática esportiva. Foi realizada uma busca de artigos científicos em bases de dados 
eletrônicas com publicações realizadas entre os anos de 1999 a 2018. Diante da 
revisão, foi possível verificar que a desidratação pode causar grandes prejuízos ao 
esportista. Por esta razão, é de extrema importância avaliar o estado de hidratação 
antes, durante e após os treinos e competições, afim de evitar e, caso necessário, 
tratar os sintomas da desidratação. 

Palavras-chave: Desitratação; Água Corporal; Exercício Físico. 
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MALTODEXTRINA COMO ERGOGÊNICO NUTRIONAL 

Aluno: TEMÓTEO, Bruno Carvalho.  

Orientador: SOUZA, Elton Bicalho de. 

RESUMO 

Os carboidratos são utilizados metabolicamente na prática esportiva como substrato 
energético. Uma de suas formas utilizadas é a maltodextrina, que quando 
suplementada pode otimizar a performance de um atleta por ser um meio de 
fornecimento energético facilitado. O objetivo desse estudo foi descrever, de acordo 
com a literatura científica, os possíveis efeitos ergogênicos na ingestão da 
maltodextrina por esportistas. Trata-se de um estudo de revisão de literatura que 
utilizou artigos científicos indexados nos últimos 19 anos que investigaram o uso da 
maltodextrina em variados momentos associados ao treinamento. Foi possível 
observar que a maltodextrina deve ser administrada para melhor manutenção dos 
níveis de glicose de um esportista que utiliza a via de glicose oxidativa e sugere-se 
mais pesquisas para avaliar seus efeitos, visto que os resultados ainda são 
contraditórios. 

Palavras-chave: Carboidratos; Suplementos Nutricionais; Ciências da Nutrição e do 
Esporte. 
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OBESIDADE INFANTIL: ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES DOS ALUNOS DO 
CURSO DE NUTRIÇÃO DO UNIFOA 

Aluna: VASCONCELLOS, Carine Malta Ferreira da Silva.  

Orientadora: LEONI, Paula Alves. 

RESUMO 

É possível observar que a obesidade infantil vem acrescendo significativamente e que 
ela é determinante de várias complicações durante a infância e a fase adulta. A 
obesidade infantil vem sendo, há muito tempo, motivo de pesquisa para muitos 
estudiosos do mundo inteiro. Dado a importância desse tema no âmbito da formação 
profissional do nutricionista, esse trabalho tem como objetivo analisar os trabalhos 
acerca desta temática por meio de pesquisa dos Trabalhos de Conclusão de Curso 
realizados pelos discentes do curso de Nutrição do UniFOA. Trata-se de uma 
pesquisa de revisão bibliográfica, de caráter exploratório, com abordagem quantitativa 
e método de análise bibliométrico, da produção científica realizada sobre a temática 
Obesidade Infantil. Do total de TCCs disponíveis para consulta na Biblioteca Central 
do UniFOA, foram identificadas 21 publicações que abordavam a temática definida. 
Ao analisarmos os métodos de pesquisa utilizados nos trabalhos selecionados, 
verificou-se a predominância da utilização de revisão bibliográfica e como possíveis 
causas para o surgimento da obesidade infantil apontadas nos trabalhos 
selecionados, observou-se que a influência da mídia é a causa predominante 
apontada para isso. Com base na metodologia de seleção dos trabalhos que foram 
analisados, as palavras-chave utilizadas constituíram um critério na escolha dos 
mesmos, e pode ser observado a predominância do uso da palavra-chave “obesidade 
infantil” nos trabalhos selecionados. Os resultados também mostraram que as 
crianças que passam um longo período diante a televisões, celulares, notebooks e 
tablets estão mais susceptíveis a possuírem uma alimentação inadequada devido a 
sua pouca compreensão sobre os alimentos que consomem e os malefícios que eles 
podem acarretar a sua saúde. 

Palavras-chave: Obesidade infantil, criança, adolescente. 
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USO DE PROBIÓTICOS NO TRATAMENTO DA OBESIDADE 

Aluna: TEIXEIRA, Carolina Diniz.  

Orientador: SILVA, Marcelo Augusto Mendes da.  

RESUMO 

Uma importante questão que tem sido levantada nos últimos anos é a ligação entre a 
obesidade e a composição da microbiota intestinal, visto que esta é desregulada em 
indivíduos obesos, sendo a dieta um fator crucial de modulação. A suplementação 
com probióticos vem sendo cada vez mais investigada, uma vez que eles podem 
apresentar funções importantes em condições de estresse oxidativo e inflamatório, 
mostrando uma redução significativa da gordura abdominal, melhora no metabolismo 
dos carboidratos, assim como uma redução no estresse metabólico em pacientes com 
diabetes mellitus tipo 2. Além de o uso de probióticos ter efeito benéfico na 
restauração da microbiota, redução da insulina, inflamação, esteatose hepática e 
obesidade. Sua presença na dieta contribui para a redução da absorção de ácidos 
graxos e de sais biliares no intestino delgado e retarda o esvaziamento gástrico, 
reduzindo a ingestão alimentar, o que é muito relevante para obesos. Com isso, o 
presente estudo objetivou avaliar o uso de probióticos no tratamento da obesidade por 
meio de uma revisão narrativa. Foi realizada uma busca nas bases de dados Google 
Acadêmico, Pubmed, Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde. Observou-se que o 
tratamento da obesidade por meio de probióticos proporcionou efeitos benéficos na 
maioria dos estudos, visto que houve redução do peso, nos níveis de glicose, 
triglicerídeos. No entanto, devem ser realizadas mais pesquisas para confirmar tais 
efeitos.  

Palavras-chave: probióticos; obesidade; tratamento. 
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AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE DIETAS VEGETARIANAS DISPONÍVEIS NA 
INTERNET 

Aluna: ALVES, Fabiane Corrêa Fonseca da. 

Orientador: SILVA, Marcelo Augusto Mendes. 

RESUMO 

O vegetarianismo é uma restrição alimentar de carnes de bovinos, suínos, aves, 
peixes e entre outros. O objetivo deste trabalho foi o de avaliar o valor nutricional de 
dietas vegetarianas disponíveis na internet. Foram selecionadas para o estudo, 25 
cardápios para veganos e 25 para ovolactovegetarianos. Foram avaliados, segundo 
as recomendações da WHO/FAO a distribuição percentual de macronutrientes 
presentes nos cardápios; e segundo a DRI os valores referentes ao ferro.  Os 
resultados mostraram que 12 dietas (24%) estavam balanceadas de forma adequada 
quanto aos valores de macronutrientes. Todavia os valores de ferro (mg/dia) obtidos 
nas dietas vegetarianas foram adequados para homem adulto em (46%), enquanto 
que apenas 4% das dietas apresentaram valores adequados deste micronutriente 
para mulheres (> de 19 anos). Salienta-se também que 56% das dietas apresentaram 
valores energéticos maiores do que 1200 kcal (56%) Constatou-se uma diferença 
(p<0,05) entre as médias de energia entre as dietas veganas (1530,5 kcal) e 
ovolactovegetarianas (945,3 kcal), além das médias de ferro entre os dois tipos de 
cardápios (35,5%), nas quais as dietas veganas apresentaram uma média de 9,9 mg 
e a ovolactovegetarianas 6,4 mg. Conclui-se que a maioria das dietas avaliadas no 
presente estudo apresentaram valores inadequados quanto à distribuição percentual 
de macronutrientes e a quantidade de ferro. Sendo assim, este estudo pode servir de 
apoio para que profissionais de nutrição tenham base para informar e orientar seus 
pacientes vegetarianos sobre a melhor forma de se alimentar. 

Palavras-chave: Dietas vegetarianas; Macronutrientes; Ferro. 
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CONSUMO DE BCAA POR PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO EM ACADEMIAS 
LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ - RJ 

Aluno: SANTOS, Humberto Gama Oliveira. 

Orientador: SOUZA, Elton Bicalho de. 

RESUMO 

O aminoácido de cadeia ramificada (branched-chain amino acids – BCAA) é um dos 
suplementos mais comercializados na atualidade, porém, há muitas controvérsias a 
respeito dos seus efeitos. O objetivo da presente pesquisa foi analisar, por meio de 
aplicação de questionário, o perfil da amostra, tempo de uso, motivo, fonte de 
indicação, forma de utilização, dosagem e percepção de efeitos obtidos com a 
suplementação de BCAA, por praticantes de musculação do município de Barra do 
Piraí – RJ, bem como apontar, por meio da literatura, os efeitos proporcionados pela 
suplementação. Estudo descritivo, com 44 indivíduos adultos, de ambos os sexos, 
com a média de idade de 26,4 + 7,55 anos. Observou-se que a maioria da amostra foi 
do sexo masculino, utilizava o BCAA há menos de seis meses, em conjunto ou não 
com outros ergogênicos e tinham como objetivo a recuperação muscular. A dosagem 
variou entre 1 e 10 gramas, cuja ingestão era realizada em horários próximos e/ou 
durante o treinamento. Contudo, as hipóteses que justificam a utilização do BCAA são 
fracas e, além disso, foi demonstrado que o suplemento não possui um bom custo 
benefício. A maior parte dos participantes relatou uso do produto por conta própria ou 
por indicação de profissionais não habilitados.  

Palavras-chave: BCAA; suplementos nutricionais; musculação. 
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A RELAÇÃO ENTRE OS PROBIÓTICOS E A DEPRESSÃO 

Aluno: GOES, Igor Cezar Guimarães. 

Orientador: SILVA, Marcelo Augusto Mendes. 

RESUMO 

É certo que o assunto depressão ainda é um tabu entre algumas pessoas. Mesmo 
assim, este tema tem ganhado cada vez mais espaço em nosso cotidiano. Segundo 
a Organização Mundial da Saúde, e a Organização Pan-Americana da Saúde, esse 
transtorno mental vem afetando mais de 300 milhões de pessoas, de todas as idades 
e em torno de todo o mundo. Com isso, discute-se em como a depressão influencia 
no desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas, já que o seu diagnostico tem 
se tornado cada vez mais acessível. O objetivo desse trabalho foi o de, através de 
uma revisão de literatura, comprovar a conexão entre o bom funcionamento da 
microbiota intestinal e quadros depressivos, gerados principalmente pela disbiose, 
acreditando que estas alterações impedem a síntese de neurotransmissores como a 
serotonina, bem como relatar os efeitos benéficos dos probióticos e os mecanismos 
pelos os quais esses microrganismos através de uma manipulação correta podem vir 
a melhorar a saúde intestinal e diminuir os sintomas  de depressão do hospedeiro. 

Palavras-chave: Probióticos; Depressão; Disbiose; Microbiota; Neurotransmissores. 
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MISCONCEPTIONS DE PACIENTES DE TRANSTORNO COMPULSIVO 
ALIMENTAR PERIÓDICO EM GRUPO FOCAL NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ-RJ 

Aluna: SILVA, Isabelle Almada. 

Orientadora: SOARES, Ana Paula Caetano de Menezes. 

RESUMO 

Os transtornos alimentares são multideterminados e resultam da interação entre 
fatores biológicos, culturais e experiências pessoais, portanto a modificação de 
comportamentos alimentares é um desafio clínico, que exige recursos de diversas 
áreas da saúde, como a psicologia e a nutrição. O presente estudo de caráter 
qualitativo teve como objetivo, elencar e classificar os principais misconceptions 
nutricionais, também referidas como erros conceituais, aflorados em grupo de apoio a 
transtorno de ansiedade no município de Piraí-RJ. Para realização foram 
entrevistadas 10 participantes do sexo feminino, com idades entre 20 e 50 anos e que 
apresentavam características de transtorno compulsivo alimentar periódico (TCAP). 
As entrevistas foram conduzidas pela pesquisadora, gravadas em áudio e transcritas 
posteriormente, para análise dos discursos, os quais agruparam-se em 4 categorias 
principais: Atribuição de propriedades e/ou componentes benéficos e/ou nocivos aos 
alimentos; Distorções das orientações/prescrições do nutricionista; Associações 
equivocadas entre patologias pré-existentes e a alimentação; Transferência de 
responsabilidade do comportamento alimentar. As misconceptions em nutrição podem 
ocasionar interpretação errônea das informações culminando em uma adesão parcial 
ao tratamento proposto, situação que agrava ainda mais o quadro de pacientes em 
vulnerabilidade psicológica, como os casos de transtorno de ansiedade, depressão e 
transtorno compulsivo alimentar periódico. 

Palavras-chave: terapia cognitivo-comportamental; comportamento alimentar; 
misconception. 
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TERAPIA NUTRICIONAL EM PACIENTES QUEIMADOS: REVISÃO 

Aluno: MORGADO JUNIOR, José Eduardo da Silveira. 

Orientador: SILVA, Marcelo Augusto Mendes. 

RESUMO 

A terapia nutricional em pacientes queimados iniciada precocemente pode tornar-se 
o determinante para a sobrevivência do paciente, é comum associar as necessidades 
nutricionais do paciente à ingestão hídrica a fim de controlar o balanço osmolar das 
soluções e ao alto volume de nutrientes administrados. Nestes pacientes, vias além 
da oral (enteral e parenteral) são viáveis, por conta do elevado metabolismo gerado 
pela lesão, responsável por sepse generalizada, falência múltipla dos órgãos e 
desidratação severa. Em face ao relatado, o objetivo desta revisão é avaliar a 
importância de cada nutriente (Vitaminas e minerais, glutamina, arginina, ômega 3) 
considerado vital na regularização do estado geral do paciente em estado grave ao 
longo de 10 anos e observar se há diminuição no tempo de internação e outros 
possíveis benefícios dos mesmos quando iniciada precocemente a terapia nutricional 
com especificidade no tratamento. 

Palavras-chave: Terapia nutricional, Paciente queimado, Imunomodulação, Nutrição 
enteral. 



 
Resumos dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

NUTRIÇÃO / 2019-1  
 

www.unifoa.edu.br/editorafoa 138 ISBN: 978-85-5964-120-2 
 

RELAÇÃO DAS GORDURAS SATURADAS E INSATURADAS COM AS 
DOENÇAS CARDIOVASCULARES – UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

Aluna: OLIVEIRA, Joyce Elaine. 

Orientador: SILVA, Marcelo Augusto Mendes da. 

RESUMO 

A causa de morte, principal, no mundo são as doenças cardiovasculares (DCV) 
morrem anualmente mais indivíduos por essa doença do que por outras causas. Este 
estudo teve como objetivo, por meio de uma revisão integrativa, buscar artigos que 
estabeleçam uma relação (positiva ou negativa) das gorduras saturadas e insaturadas 
com as doenças cardiovasculares. Para a realização deste trabalho, utilizou-se 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) para a pesquisa, sendo que os descritores foram: 
doenças cardiovasculares, ácidos graxos saturados e ácidos graxos insaturados, 
sendo que dos 48 artigos disponibilizados, selecionou-se 14 para elaboração do 
trabalho. Os resultados mostraram que a maioria dos trabalhos pesquisados (92,9%) 
são favoráveis à gordura insaturada, enquanto que apenas um artigo 7,1%) mostrou-
se desfavorável/indiferente à ingestão de gordura saturada para a prevenção de 
doenças cardiovasculares. Sendo assim, fica evidente a necessidade de uma maior 
divulgação desses resultados para que as pessoas possam ter acesso à informação 
correta e consequentemente poderem fazer as escolhas alimentares adequadas. 

Palavras-chave: Doenças cardiovasculares; Gordura insaturada; Gordura saturada. 
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COMPARAÇÃO DE TEMPERATURA DE ALIMENTOS (QUENTES E FRIOS) EM 
DOIS RESTAURANTES DISTINTOS DE VOLTA REDONDA, RJ 

Aluna: COSTA, Larissa Pereira da.  

Orientadora: NASCIMENTO, Kamila de Oliveira do.  

RESUMO 

Devido ao número crescente de pessoas que se alimentam fora de suas casas, os 
estabelecimentos alimentares acabam desempenhando um importante papel na 
saúde pública, uma vez que exercem influência para o bem-estar das pessoas, por 
meio da qualidade do alimento que disponibilizam. Foram descritos milhares de casos 
de contaminação alimentar por diversos microrganismos. O binômio tempo e 
temperatura são essenciais para garantia de qualidade alimentar, portanto, um dos 
fatores que pode prevenir alguns problemas de contaminação é a temperatura dos 
alimentos, que representa um dos mais importante dentre os fatores que podem 
implicar no desenvolvimento dos microrganismos. Neste sentido, o objetivo do estudo 
foi analisar o tempo e a temperatura dos alimentos para a prevenção das doenças 
transmitidas por alimentos, assim como avaliar a importância de um nutricionista 
acompanhando uma UAN (Unidades de Alimentação e Nutrição) e comparar qual 
termômetro (mira laser ou espeto) obtemos temperaturas mais precisas. As coletas 
de temperatura foram realizadas durante 5 dias consecutivos, no horário do almoço, 
sendo aferidas as temperaturas no início, meio e ao final do encerramento da 
distribuição em dois restaurantes (comercial e empresarial). Houve diferenças 
estatísticas sobre praticamente todos os alimentos analisados, quando comparados 
entre os diferentes restaurantes, mostrando que os dados de temperatura do 
restaurante comercial foram inferiores aos do restaurante empresarial em relaçãoa 
todos os alimentos. A fim de contribuir, ao restaurante comercial foi orientado adquirir 
balcão frio para as saladas e foi sugerido que se começasse a fazer o controle de 
temperatura dos alimentos.  

Palavras-chave: Comparação de temperaturas; contaminação alimentar; binômio 
tempo e temperatura. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA DIETA E FATORES DE RISCO PARA 
DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS E NÃO INSTITUCIONALIZADOS – UM ESTUDO 
COMPARATIVO 

Aluna: MEIRELLES, Lívia de Moraes Ribeiro. 

Orientadora: SARON, Margareth Lopes Galvão. 

Coorientador: NEVES, Alden dos Santos. 

RESUMO 

Em idosos, alterações psicológicas, fisiológicas e patológicas decorrentes do 
envelhecimento podem afetar a quantidade e a qualidade da dieta ingerida, 
predispondo-os a situações de risco nutricional e ao desenvolvimento de doenças 
crônicas não transmissíveis. Em face ao relatado, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar 
a qualidade da dieta de idosos institucionalizados e comparar com a de idosos não 
institucionalizados, e verificar os fatores de riscos relacionados ao estado nutricional, 
para doenças crônicas não transmissíveis aos quais estão sujeitos. Foi realizado um 
estudo comparativo, de caráter transversal em instituições de longa permanência para 
idosos de Barra Mansa e Volta Redonda, e com um grupo de idosos que fazem 
atividade física oferecida pela prefeitura de Volta Redonda. Foi aplicado um 
questionário para obter informações sociodemográficas e sobre o estado geral de 
saúde. Os dados referentes à ingestão alimentar individual foram coletados a partir do 
recordatório de 24 horas. Os seguintes dados antropométricos foram considerados: 
índice de massa corporal, relação cintura/estatura, porcentagem de gordura corporal, 
índice de massa muscular esquelética e força de preensão palmar. Os resultados 
mostraram que entre os participantes institucionalizados 69,6% pertenciam ao sexo 
feminino e 30,4% ao sexo masculino, e nos participantes não institucionalizados 87% 
pertenciam ao sexo feminino e 13% ao sexo masculino. Em relação ao estado geral 
de saúde foram encontrados, nos institucionalizados, 65,2% utilizando próteses 
dentárias, 8,7% diabéticos, 26,1% cardiopatas e 69,6% hipertensos e nos não 
institucionalizados 60,5% utilizando próteses dentárias, 17,4% diabéticos, 13% 
cardiopatas e 39,1% hipertensos. Pela análise antropométrica do grupo 
institucionalizado, 78,5% possuem risco cardiovascular, 47,8% classificados com 
sobrepeso, 55,6% possuem risco de adiposidade, 55,6% possuem sarcopenia 
moderada e 78,5% classificados como fracos, já pela do grupo não institucionalizado, 
56,5% possuem risco cardiovascular, 43,5% classificados como eutróficos, 63,2% 
possuem risco de adiposidade, 52,6% com músculo normal e 65,2% com força 
normal. Quanto a ingestão alimentar, os indivíduos institucionalizados  apresentaram, 
em relação ao consumo dietético diário recomendado, adequações de 91,3% para 
carboidratos, 100% para proteínas, 52,2% para lipídios e 56,3% para vitamina C, e 
inadequações de 65,2% para cálcio, 78,3% para niacina e 100% para vitamina B12, 
enquanto que para os indivíduos não institucionalizados, as adequações foram de 
60,9% para carboidratos, 100% para proteínas e 60,9% para niacina, e inadequações 
de 56,5% para lipídios, 86,9% para cálcio, 86,9% para vitamina C e 100% para 
vitamina B12. Ambos os grupos apresentaram 60,9% de dietas saudáveis e 39,1% 
necessitando de modificações. Considerando os idosos como grupo de risco para 
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doenças crônicas não transmissíveis, conclui-se a necessidade de avaliar a qualidade 
da dieta de idosos institucionalizados e idosos não institucionalizados, e os fatores de 
riscos relacionados ao estado nutricional para tais doenças visando melhores 
desfechos no estado de saúde. 

Palavras-chave: Nutrição do Idoso; Composição Corporal; Recomendações 
Nutricionais; Doença Crônica. 
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RELATO DE CASO: PACIENTE VÍTIMA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 
SUBMETIDO À TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL EM CENTRO DE TERAPIA 

INTENSIVA 

Aluno: OLIVEIRA, Lucas Berger Santos. 

Orientadora: JORDÃO, Ivyna Spínola Caetano. 

RESUMO 

Após um AVC, mais da metade dos pacientes têm entre seis e dez tipos de 
incapacidades, tendo a fraqueza muscular como a mais prevalente dos pacientes, 
seguida dos distúrbios da comunicação e linguagem e da disfagia. Com isso, esses 
pacientes neurológicos necessitam de um cuidado nutricional individualizado. A 
correta intervenção e monitorização nutricionais são imprescindíveis para manter e/ 
ou recuperar o estado nutricional, minimizando as perdas proteicas, melhorando 
anormalidades metabólicas e preservar a função neurológica. Tendo como objetivo 
acompanhar a evolução do estado nutricional de paciente vítima AVC em um centro 
de terapia intensiva submetido à terapia nutricional enteral. Trata-se de um estudo 
descritivo e longitudinal, realizado em hospital particular no município de Resende – 
RJ. Foi um paciente vítima de acidente vascular cerebral com mais de 18 anos 
internado no hospital utilizado. Seu acompanhamento foi feito através de um checklist 
em um período de 4 semanas. Inicialmente para a coleta dos dados, foi preenchido 
no questionário os seguintes dados do paciente: nome, sexo, data de nascimento, 
diagnóstico, indicadores antropométricos, como estatura estimada, peso estimado, 
índice de massa corporal, circunferência do braço, dobra cutânea do tríceps, 
circunferência muscular do braço, altura do joelho e indicadores laboratoriais. Foram 
analisados o peso na internação e o peso antes da sua alta do CTI mostrando que o 
paciente melhorou seu estado nutricional, pois apresentou ganho de 5 kg em 3 
semanas durante sua internação no CTI. Atingiu o IMC 22,2 kg/m², mantendo abaixo 
do peso ideal. Conclui-se que a adequada terapia nutricional enteral em pacientes 
críticos, pode resultar positivamente no seu estado nutricional, favorecendo a melhora 
do quadro clínico e maior qualidade de vida ao paciente internado em terapia intensiva 
e assim, favorecendo a alta hospitalar.  

Palavras-chave: Terapia Nutricional Enteral, AVC, Idoso, CTI. 
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A ASSOCIAÇÃO DA VITAMINA D COM INDICADORES DA SÍNDROME 
METABÓLICA 

Aluna: GOULART, Marcella Bonfim Barcellos. 

Orientador: SILVA, Marcelo Augusto Mendes da. 

RESUMO 

A vitamina D é um hormônio esteróide reduzido na pele através de uma resposta não 
enzimática por intermédio de raios ultravioleta B - (290 a 315 nm), é um nome 
universal e mostra uma molécula constituída por 4 anéis (A, B, C e D) com diversas 
cadeias laterais. Os anéis são provenientes do colesterol, que configura a base 
essencial dos esteróides. Nos últimos anos, estudos evidenciaram que a 
insuficiência/deficiência de vitamina D tem sido analisada como uma questão de 
saúde pública mundial, em pretexto de suas complicações na progressão de várias 
doenças não transmissíveis, entre elas, o diabetes mellitus, doenças cardíacas, 
obesidade, dislipidemia e a sua função já conhecida na integridade óssea. A síndrome 
metabólica é caracterizada por um grupo de fatores de perigo que podem acarretar a 
evolução da diabetes e doenças cardíacas. Os sintomas característicos desta 
síndrome implicam obesidade abdominal e pelo menos dois dos subsequentes 
critérios: níveis altos de glicose no sangue, pressão arterial aumentada e modificações 
no perfil lipídico. Diante do descrito, este trabalho tem como objetivo analisar na 
literatura evidências que associaram a hipovitaminose de vitamina D com a Síndrome 
Metabólica. Aborda-se de uma revisão narrativa de trabalhos científicos que 
analisaram a associação da Vitamina D (níveis séricos e consumo) com indicadores 
da Síndrome Metabólica. A Vitamina D está indicada às ações no equilíbrio glicêmico 
(elevando a resistência, a sensibilidade e a secreção de insulina), nas ações imediatas 
ao nível vascular (reduzindo as citocinas pró-inflamatórias), têm efeitos anti-
inflamatórios e imunomodulatórios, podem levar a um crescimento da resistência à 
insulina e a um crescimento da secreção de insulina mediante da modulação do 
sistema imunológico. 

Palavras-chave: Vitamina D; Síndrome Metabólica; Obesidade; Diabetes Mellitus; 
Doença Cardiovascular. 
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A INFLUÊNCIA DE ADITIVOS ALIMENTARES NO COMPORTAMENTO DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO 

E HIPERATIVIDADE  

Aluna: SAMUEL, Marcelly Rocha. 

Orientadora: NASCIMENTO, Kamila de Olivieira do.  

RESUMO  

O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é definido pela falta de 
atenção, atitudes impulsivas e excessos de movimentos motores em graus 
inadequados, e simultaneamente associado a outras desordens desenvolvimentais. A 
associação entre aspectos nutricionais e o comportamento da criança com TDAH tem 
sido sugerido de forma continua. A existência de um baixo controle no uso de corantes 
artificiais foi revelada por um estudo em 2007 no Brasil, no qual identificou-se que 
muitos produtos de empresas alimentícias brasileiras apresentavam valores acima 
dos autorizados pela legislação brasileira que varia de 5 a 30 mg/100g. Em um estudo 
com crianças hiperativas com idade entre 7 e 13 anos que consumiam bebidas e 
alimentos coloridos artificialmente, 60% das crianças demonstraram um aumento da 
hiperatividade. Trata-se de um estudo intervencional descritivo e qualitativo, com o 
objetivo de avaliar a influência de aditivos alimentares no comportamento de crianças 
e adolescentes com TDAH, através de aplicação de questionário e proposta alimentar 
de diminuição/retirada de alimentos que contém aditivos alimentares. Verificou-se a 
predominância de alimentos industrializados no consumo semanal dos participantes. 
Após a realização da proposta alimentar, o número de vezes que alimentos in natura 
foram consumidos teve um aumento relevante. Observou-se que o comportamento 
dos participantes antes da proposta alimentar foi bastante negativo, tendo grande 
frequência de oscilação de humor, agressividade verbal, ansiedade, agressividade 
física, dificuldade para dormir etc. Após a realização da proposta alimentar, foi vista 
uma grande melhora, principalmente em relação à dificuldade para dormir e dores de 
cabeça. Foi possível observar que houve uma mudança no comportamento das 
crianças e dos adolescentes que participaram desta pesquisa, evidenciando que há 
influência de aditivos alimentares no comportamento de crianças e adolescentes com 
TDAH.  

Palavras-chave: Aditivos alimentares, TDAH, Saúde Infantil. 
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A RELAÇÃO DO ESTUDANTE DE NUTRIÇÃO COM AS DISCIPLINAS DE 
CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS EM SAÚDE E SEU IMPACTO NA ATUAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Aluna: VERAS, Maria Eduarda Pontes Blanc. 

Orientador: NEVES, Alden dos Santos. 

RESUMO 

A atuação tímida e principiante dos profissionais de nutrição no contexto de saúde 
pública, pode estar relacionada ao modelo de ensino biomédico dominante, simplicista 
e fragmentado, que parece não ser eficiente frente às demandas atuais de saúde. O 
contexto atual de desinteresse dentro do meio acadêmico pelas ciências sociais e 
humanas em saúde será o tema central a ser discutido nesse presente estudo. O 
objetivo é compreender a relação dos graduandos em Nutrição com os conteúdos de 
ciências sociais e humanas presentes em sua grade curricular e o impacto desta 
relação com a prática profissional do nutricionista, contemplando as principais 
questões vividas no meio acadêmico e profissional, por meio de estudo de revisão 
bibliográfica da literatura científica produzida sobre o tema em questão, abrangendo 
livros, ensaios e artigos científicos entre 2001 e 2017, usando como palavras chave: 
Socioantropologia da alimentação, atuação profissional e Nutricionista. Foram 
selecionados 17 artigos a partir da busca em portais científicos, como Google 
Acadêmico e Scielo. Uma estrutura de ensino que disponibilizasse material didático-
empírico, ainda na primeira fase da graduação educacional, retratando a realidade 
enfrentada pelo profissional nutricionista em sua área de atuação, contribuiria para a 
abertura de pensamentos críticos, ambientes de discussão prévios, o incentivando de 
forma natural a ser mais humano, crítico quanto ao sistema, cuidadoso e consciente 
de sua identidade no ramo que seguir.  

Palavras chave: Socioantropologia da alimentação, atuação profissional e 
Nutricionista. 
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ESTADO NUTRICIONAL DE GESTANTES DE ALTO RISCO E SUA RELAÇÃO 
COM AS VARIÁVEIS PRÉ-PARTO 

Aluna: SOUZA, Mariana Franco. 

Orientadora: SARON, Margareth Lopes Galvão.  

RESUMO  

A fase da gestação para uma mulher pode ser o período mais importante de sua vida, 
porém é o momento em que acontece muitas mudanças fisiológicas, psicológicas e 
principalmente físicas. Este trabalho tem como objetivo relacionar o estado nutricional 
de gestantes de alto risco com as variáveis pré-parto. O estudo foi descritivo e 
quantitativo realizados com gestantes de alto risco que frequentam uma Policlínica na 
cidade de Volta Redonda. As variáveis estudadas foram as sociodemográficas, pré-
parto e índice de massa corporal.  Os resultados mostraram que a maioria das 
gestantes eram casadas (54,3%), possuíam empregos (47,8%), o parto planejado foi 
cesáreo (60,9%) e todas as gestantes faziam o uso de sulfato ferro e ácido fólico. Com 
relação ao estado nutricional, a maioria destas gestantes apresentou inadequação do 
estado nutricional associando-se a segunda gestação e a faixa etária dos 26 a 33 
anos. Pode-se concluir que as gestantes de alto risco neste grupo estudado precisam 
de acompanhamento nutricional para controle e ganho de peso. 

Palavras-chave: Gestante; estado nutricional; gravidez de alto risco.  
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IMUNONUTRIÇÃO EM PACIENTES ONCOLÓGICOS: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA 

Aluna: ALVES, Mariana Leocadio. 

Orientador: SILVA, Marcelo Augusto Mendes da. 

RESUMO 

O câncer é a segunda doença que mais mata no mundo, ficando atrás somente das 
doenças cardiovasculares, e a cada ano mais de 14 milhões de pessoas são 
diagnosticadas. É caracterizado pelo crescimento descontrolado das células tumorais, 
causado por diversos fatores dentre eles, fatores ambientas e genéticos. A evolução 
da doença e seus tratamentos podem causar desgastes à saúde, como a 
desnutrição/caquexia e alguns tipos de inflamações e infecções em casos de cirurgia. 
A imunonutrição composta por nutrientes imunomoduladores como ácidos graxos 
ômega-3, arginina, glutamina e nucleotídeos se mostra benéfica em alguns portadores 
da doença, acometidos pela desnutrição ou por infecções. O objetivo deste estudo foi 
analisar as evidências disponíveis sobre o uso da imunonutrição em pacientes 
oncológicos. Revisão integrativa com busca por artigos nas plataformas eletrônicas 
PubMed, Scielo, LILACS, MEDLINE e Google Acadêmico, publicados nos idiomas 
português, inglês e espanhol, entre os anos de 2014 e 2019 e que tivessem em seu 
conteúdo as seguintes palavras chaves: câncer, ômega-3, neoplasias, imunonutrição 
e dieta imunomoduladora, e em inglês imunonutrition. Foram incluídos 12 artigos e os 
principais temas abordados foram: benefícios da dieta para prevenção e melhorias do 
estado nutricional para os pacientes oncológicos em tratamento (75%); desnutrição 
em pacientes oncológicos (67%) e os benefícios dos ácidos graxos ômega-3 para o 
tratamento do câncer (30%). O uso da dieta imunomoduladora na terapia nutricional 
foi efetivo no sistema imune e na recuperação de múltiplos órgãos de pacientes 
desnutridos com câncer, melhorando a resposta inflamatória, reduzindo a depleção 
do estado nutricional e também a toxicidade no tratamento de quimio e radioterapia, 
bem como o tempo de permanência hospitalar, porém são necessários mais estudos 
para concretizar os efeitos da dieta imunomoduladora, bem como suas vias de 
administração e dosagens. 

Palavras-chave: Câncer; ômega-3; neoplasias; imunonutrição; dieta 
imunomoduladora. 
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DIFICULDADES DE INTRODUÇÃO ALIMENTAR EM CRIANÇAS PORTADORAS 
DE DISPLASIA ECTODÉRMICA COM AGENESIA DENTAL 

Aluna: CARVALHO, Mariane Cristine da Silva Juliati. 

Orientadora: LEONI, Paula Alves. 

RESUMO 

O termo Displasia Ectodérmica refere-se a um conjunto heterogêneo de desordens 
envolvendo os tecidos derivados do ectoderma. Algumas características dessa 
doença estão relacionadas aos cabelos que tendem a ser escassos e são muito finos, 
enquanto a pele é seca, devido à ausência ou diminuição do número de glândulas 
sudorípara, bem como poucos dentes ou ausência deles, o que pode acarretar 
dificuldades na alimentação. Desta forma este trabalho foi realizado com o propósito 
de analisar as dificuldades da introdução alimentar em crianças com agenesia dental, 
característica essa de portadores de Displasia Ectodérmica, bem como analisar os 
hábitos alimentares dessas crianças, elencando os alimentos de maior aceitação. Foi 
realizada uma entrevista contendo perguntas abertas e fechadas com os responsáveis 
por essas crianças via email.  A análise dos dados das perguntas da entrevista foi 
realizada por meio do conteúdo das respostas e por sua vez os dados foram 
apresentados de forma descritiva por meio de gráficos e tabelas. O estudo revelou 
que as crianças com Displasia Ectodérmica tiveram dificuldades com introdução 
alimentar, rejeição a novos alimentos e aversão ao consumo de alimentos mais 
sólidos por conta da agenesia dentária, fatores que realmente impedem uma 
introdução alimentar adequada. Os resultados também mostraram que essas crianças 
apresentam uma alimentação restrita, o que consiste em um fator preocupante no que 
diz respeito a carências nutricionais. Para possível solução desse problema foi a 
colocação de prótese dentária o que permitiu um consumo de maior variedade de 
alimentos. Devido à falta de estudos na área de nutrição, a possibilidade de obter 
informações a respeito das dificuldades acerca da introdução alimentar nessas 
crianças pode oferecer subsídios para uma melhor atuação do profissional 
nutricionista. 

Palavras-chave: displasia ectodérmica; nutrição; alimentação; introdução alimentar. 
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BETA GLUCANA DA AVEIA COMO AUXÍLIO NO TRATAMENTO 
DIETOTERÁPICO DE PACIENTES DIABÉTICOS 

Aluna: SILVA, Natália Guimarães. 

Orientadora: NASCIMENTO, Kamila de Oliveira do. 

RESUMO 

O diabetes mellitus é uma patologia que vem crescendo no Brasil e no mundo, onde 
está aumentando o risco de morbimortalidade nos indivíduos. Esse estudo de revisão 
bibliográfica teve o objetivo de identificar se a beta glucana presente na aveia foi capaz 
de melhorar o perfil glicídico de pacientes diabéticos. O resultado demonstrou que 
aveia foi capaz de melhorar não só o perfil glicídico como o lipídico dos pacientes. 
Sendo interessante a inclusão da aveia no tratamento dietoterápico desses pacientes, 
já que é um produto de fácil acesso, custo acessível e tem boa aceitabilidade em 
relação a palatabilidade.  

Palavras chave: beta glucana, aveia, diabetes mellitus. 
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ANÁLISE DE MODELAGEM DO AMBIENTE ALIMENTAR CAIÇARA 

Aluna: BRAGA, Natalia Nascimento. 

Orientador: NEVES, Alden dos Santos.  

RESUMO  

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar os impactos advindo com a 
eletricidade em relação aos hábitos alimentares tradicionais da cultura caiçara, retrata 
a resistência da cultura alimentar frente à recém-chegada da energia elétrica, 
apontando a sua influência na rotina alimentar; descreve fatores que se relacionam 
com as práticas alimentares da comunidade; caracteriza a modelagem do ambiente 
alimentar caiçara. Com abordagem quantitativa, a coleta de dados ocorreu por meio 
da entrevista não estruturada, individualmente com moradores do Pouso da Cajaiba, 
Paraty – Rio de Janeiro, no mês de janeiro de 2019. Os resultados obtidos 
demonstram que apesar da globalização, não houve considerável promoção do 
deslocamento das referências identitárias do local. Ficou evidente que os hábitos 
alimentares da população caiçara podem ser considerados saudáveis, a partir do 
material analisado, e que essa população mantém, valoriza e resiste aos impactos 
advindos com a globalização. No entanto, profissionais da saúde devem compreender 
o contexto vivenciado, a fim de prestar um adequado atendimento, respeitando e 
preservando a cultura local daquele povo. 

Palavras-chave: cultura; caiçara; identidade; comunidade tradicional. 



 
Resumos dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

NUTRIÇÃO / 2019-1  
 

www.unifoa.edu.br/editorafoa 151 ISBN: 978-85-5964-120-2 
 

RELAÇÃO ENTRE O ESTADO NUTRICIONAL E O MOTIVO DE INTERNAÇÃO 
DOS PACIENTE ONCOLÓGICOS 

Aluna: CABRAL, Nathalia Fernanda de Aquino. 

Orientador: NEVES, Alden dos Santos.   

Co-orientadora: SARON, Margareth Lopes Galvão. 

RESUMO 

O câncer é uma das mais prevalentes Doenças Crônicas Não Transmissíveis, 
provocando uma a cada seis mortes no mundo. O tumor influencia no funcionamento 
do metabolismo, na ingesta alimentar, na absorção de nutrientes, podendo causar um 
déficit nutricional no paciente. A correta avaliação nutricional é de suma importância, 
de modo a melhorar a qualidade de vida do paciente, a resposta ao tratamento e 
diminuir o número de internações. O objetivo foi verificar a prevalência de internações 
dos pacientes oncológicos e analisar a relação com o estado nutricional e localidade 
do tumor. Foi analisado o prontuário de cada paciente no momento em que estavam 
internados, sendo retirados os seguintes dados: sexo, idade, data da internação, 
motivo da internação, localização do tumor, peso atual, peso habitual, tempo entre 
peso habitual e atual, altura e avaliação Nutritional Risk Screening 2002. Os dados 
foram analisados através dos softwares SPSS versão 23 e Microsoft Office Excel 
2010. Os resultados encontrados foram uma alta prevalência de tumores no aparelho 
digestório (71%). Em relação ao estado nutricional, de acordo com o Índice de Massa 
Corporal 36,8% estavam eutróficos e 26,6% estavam desnutridos, de acordo com o 
Percentual de Perda de Peso 73,7% apresentaram perda de peso grave sendo 
analisado apenas metade da amostra devido à falta de informação de peso habitual. 
Segundo a Nutritional Risk Screening 2002, 92,1% dos pacientes estavam em risco 
nutricional. Em relação ao motivo de internação, a maior prevalência foi de cirurgia 
(36,8%), seguido de quimioterapia (23,6%) e queda do estado geral (15,8%). Foi 
concluído que, para uma avaliação nutricional de qualidade devem ser usados 
métodos de avaliação diferentes concomitantemente, sendo observado a imprecisão 
do Índice de Massa Corporal. Além disso, os tumores do trato gastrointestinal foram 
os que mais debilitaram os pacientes, sendo estes os únicos a internarem por queda 
do estado geral, compreendendo sintomas como vômito, anorexia, ânsia, diarreia, 
todos de cunho nutricional.  

Palavras-chave: Paciente Oncológico; Localização do Tumor e Estado Nutricional.  
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USO DO BICARBONATO DE SÓDIO NO DESEMPENHO ESPORTIVO: UMA 
REVISÃO DA LITERATURA 

Aluna: SOUZA, Pâmela da Silva Veiga.  

Orientador: SOUZA, Elton Bicalho de.  

RESUMO 

A fadiga muscular pode estar relacionada com o esgotamento das reservas de 
glicogênio, o que irá gerar um déficit na produção energética, acúmulo de metabólitos 
no meio intramuscular, como lactato e íons hidrogênio, causando queda no pH, 
acidose metabólica e, consequentemente, queda no desempenho. O presente estudo 
teve como objetivo verificar, por meio de uma revisão da literatura, os efeitos 
ergogênicos do bicabornato de sódio em praticantes de exercícios de alta intensidade, 
bem como as dosagens e as formas de administração recomendadas. O bicarbonato 
de sódio é tido como um importante ergôgenico para o desempenho esportivo e, por 
esta razão, estudos destacam a eficácia da administração desta substância em atletas 
de diferentes modalidades esportivas. A suplementação contendo 0,3 g/kg de massa 
corporal de bicarbonato de sódio entre 90 a 120 minutos antes do exercício parece 
promover a melhora no desempenho esportivo de atletas. 

Palavras-chave: Desempenho atlético; Alcalose; Bicarbonato de sódio 
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ANÁLISE NUTRICIONAL DA DIETA DO DR. DUKAN NA FASE DE “ATAQUE” 
EM CARDÁPIOS DIVULGADOS EM SITES E BLOGS NÃO CIENTÍFICOS 

Aluno: BARRA, Tairo Sant’Anna.  

Orientadora: LEONI, Paula Alves. 

RESUMO 

Algumas medidas dietéticas estão sendo utilizadas atualmente no combate da 
obesidade, que é denominada uma doença crônica não transmissível caracterizada 
pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. Uma das “dietas da moda” mais famosa 
é a dieta Dukan. O objetivo deste estudo foi avaliar a composição nutricional de 
cardápios da dieta do Dr. Dukan na fase de “ataque”, divulgadas em sites e blogs não 
científicos e compará-los frente às recomendações existentes na literatura. Foram 
analisados 4 cardápios divulgadas em sites e blogs não científicos que apresentam 
desjejum, colação, almoço, lanche da tarde e ceia em seu planejamento. Os 
resultados encontrados demonstram que os cardápios da dieta do Dr. Dukan na fase 
de “ataque” publicados em sites e blogs não científicos estavam inadequados diante 
das recomendações diárias de nutrientes, sendo inadequados para um 
emagrecimento saudável. 

Palavras-chave: Perda de peso; Dietas da moda; Recomendações nutricionais. 
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PREVALÊNCIA DE SOBREPESO/OBESIDADE E FATORES ASSOCIADOS EM 
MULHERES NO CLIMATÉRIO 

Aluna: SOUZA, Taísa Freitas de. 

Orientadora: SARON, Margareth Lopes Galvão. 

RESUMO 

O climatério é a fase biológica da mulher em que ocorre a transição do período 
reprodutivo para o não reprodutivo e não é um processo patológico. O objetivo desse 
trabalho foi verificar a prevalência de sobrepeso e obesidade, assim como fatores 
associados em mulheres no climatério. O estudo foi descritivo e quantitativo com 
delineamento transversal com mulheres frequentadoras de uma Policlínica Municipal, 
localizada na cidade de Volta Redonda, RJ. Foram aplicados o Questionário da Saúde 
da Mulher, Índice Menopausal de Kupperman e Menopause Rating Scale. A avaliação 
da ingestão alimentar foi feita por meio da anamnese alimentar, com aplicação do 
Recordatório de 24 horas. Também foi realizada avaliação antropométrica através do 
cálculo do Índice de Massa Corpórea e da aferição da circunferência da cintura. Os 
resultados mostraram que de acordo com o Índice de Massa Corporal 25% das 
mulheres estavam com sobrepeso e 80% das participantes apresentou circunferência 
da cintura muito elevada indicando risco muito aumentado para doenças 
cardiovasculares. Em relação ao Menopause Rating Scale 45% das mulheres 
afirmaram sentir falta de ar, suores e calores; e a maioria delas classificou a sua 
qualidade de vida como baixa. Quanto ao Índice Menopausal de Kupperman 40% das 
pacientes apresentou sintoma climatérico moderado. Pode-se concluir que o cuidado 
nutricional das mulheres climatéricas deve ser intensificado, para assim prevenir 
comorbidades específicas desta faixa etária, contribuindo para uma qualidade de vida 
melhor.   

Palavras-chaves: climatério; estado nutricional; obesidade; sobrepeso. 
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GANHO PONDERAL DAS GESTANTES ACOMPANHADAS EM UMA 
ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICIPIO DE RESENDE – RJ 

Aluna: MENDONÇA, Thais Delfina Andrade de. 

Orientadora: SARON, Margareth Lopes Galvão.  

RESUMO  

O ganho de peso gestacional em excesso ou insuficiente pode ocasionar 
complicações gestacionais, tanto para as mães e com para os filhos. É imprescindível 
avaliar o estado nutricional no início e durante a gestação para detectar gestantes em 
risco nutricional. Diante disto, o presente trabalho tem como objetivo analisar o ganho 
ponderal das gestantes acompanhadas em uma Estratégia da Saúde da Família. O 
estudo foi quantitativo e retrospectivo realizado no município de Resende, estado Rio 
de Janeiro. Os resultados mostraram que 72,70% das gestantes tiveram parto 
cesariano, sendo 81,80% a termo. A porcentagem de gestantes que apresentaram 
obesidade foi de 45,45%, e em relação ao peso do recém-nascido, apenas um era 
baixo peso. Todas as gestantes fizeram suplementação de ácido fólico e sulfato 
ferroso. Pode-se concluir que as gestantes tiveram um ganho de peso acima do 
preconizado e necessário o acompanhamento nutricional para o controle do peso e 
do ganho de peso durante a gestação.  

Palavras-chave: Gestante; ganho ponderal; unidade básica de saúde; pré-natal. 
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A INFLUÊNCIA DA MÍDIA TELEVISIVA NO PADRÃO ALIMENTAR DE CRIANÇAS 
EM IDADE ESCOLAR 

Aluna: CARVALHO, Thaís Teixeira. 

Orientadora: Jordão, Ivyna Spinola Caetano. 

RESUMO 

Os hábitos alimentares de um indivíduo podem ser multifatoriais, tendo como um 
desses fatores a influência da mídia. Na infância e na adolescência os meios de 
comunicação influenciam o consumo dos alimentos devido à quantidade de conteúdo 
destinados ao público infantil com apelo exagerado utilizado pelo marketing das 
empresas envolvidas na criação de produtos para esse público. O objetivo deste 
estudo é realizar uma revisão de literatura sobre a influência da mídia televisiva nos 
hábitos alimentares de crianças em idade escolar. Trata-se de uma revisão narrativa 
com a utilização de artigos científicos indexados nos últimos 19 anos. O estudo 
concluiu que existe uma associação entre a influência das mídias televisivas nos 
hábitos alimentares de crianças em idade escolar, além de, identificar que as 
propagandas possuíam a capacidade de influenciar as decisões de compra da família 
em geral. 

Palavras-chave: Nutrição infantil; Comportamento alimentar; Criança. 
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AVALIAÇÃO DAS INADEQUAÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DOS PERECÍVEIS, 
INSTALAÇÕES E FUNCIONÁRIOS DE UM SUPERMERCADO DO MUNICÍPIO DE 

VOLTA REDONDA - RJ 

Aluna: PAIVA, Thayane Carvalho de.  

Orientadora: SOARES, Ana Paula Caetano de Menezes.  

RESUMO  

O Supermercado é o local aonde o consumidor encontra uma variedade de produtos 
de qualidade, numa espécie de autosserviço com praticidade e facilidade, só tendo 
contato obrigatório com um funcionário quando finaliza o pagamento no caixa. O que 
tem influência direta na qualidade dos produtos no supermercado são as instalações; 
os funcionários, também conhecidos como manipuladores; e os próprios alimentos 
perecíveis. O estabelecimento tem que atender os requisitos exigidos pelas 
Resoluções do Conselho Federal de Nutricionistas. Nesse sentido, o objetivo desse 
estudo foi avaliar as inadequações higiênico-sanitárias encontradas em um 
Supermercado situado em Volta Redonda – RJ, utilizando um checklist com 120 itens 
baseado na resolução RDC n° 216/2004. As respostas negativas foram destacadas 
com suas justificativas e avaliadas de acordo a legislação. Concluiu-se que o estudo 
apresentou uma porcentagem de adequação de 78% das respostas, sendo 
classificado no grupo 1, aonde atende uma alta adequação. Houve também uma 
porcentagem considerável de inadequações, que merece atenção. A contratação de 
um profissional de Nutrição seria necessária para efetivação do cumprimento dos 
requisitos exigidos no Manual de Boas Práticas. 

Palavras-chave: Supermercado, Segurança alimentar, Checklist. 
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A INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DA DOENÇA 
HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA 

Aluna: COUTINHO, Vanda Azevedo. 

Orientadora: JORDÃO, Ivyna Spinola Caetano. 

RESUMO 

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) caracteriza-se pelo acúmulo de 
gordura nos hepatócitos que desencadeia uma série de alterações no metabolismo 
hepático como: o aumento de radicais livres, de macrófagos e fatores de necrose 
tumoral alfa (TNF-α), que provocam interferência na sensibilidade insulínica. A 
circulação de aminotransferase é aumentada, os aminoácidos e o ciclo de Krebs 
também apresentam alterações metabólicas, assim como, o aumento da 
gliconeogênese e da resistência insulínica, tornando a ação lipogênica da insulina no 
tecido adiposo diminuída. O acúmulo de triglicerídeos no fígado pode ocorrer pelo 
desequilíbrio entre a lipogênese hepática “de novo” (LDN), a lipólise hepática e a 
exportação de VLDL. A DHGNA está associada a síndrome metabólica, obesidade, 
resistência à insulina, diabetes e dislipidemia, tendo uma prevalência na população 
mundial de 25 a 30%. Para 2030 a projeção da doença é de 18,3%. Os portadores de 
DHGNA têm como padrão alimentar o consumo excessivo de açúcares como frutose 
e sacarose, provenientes principalmente de alimentos industrializados. Apresentam 
um consumo excessivo de proteína animal e gorduras saturadas, porém, uma 
ingestão insuficiente de gorduras insaturadas como ômega 3 e 6 ou a utilização das 
mesmas em proporções inadequadas. As dietas utilizadas possuem baixo teor de 
minerais, vitaminas e fibras. Este estudo teve como objetivo evidenciar, através de 
uma revisão narrativa da literatura, a influência da alimentação no desenvolvimento 
da doença hepática gordurosa não alcoólica. Foram utilizados para pesquisa os 
seguintes bancos de dados: PubMed, SciELO, ScienceDirect, Lilacs e Google 
Acadêmico para seleção de artigos publicados nos 10 últimos anos. A pesquisa 
evidenciou que hábitos alimentares inadequados tem participação no 
desenvolvimento da DHGNA, sugerindo uma atuação mais efetiva do profissional de 
nutrição nesta área.  

Palavras-chave: Doença hepática gordurosa não alcoólica; Esteatose hepática; 
Síndrome metabólica, dieta. 
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 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE NUTRICIONAL DE LANCHES CONSUMIDOS EM 
UMA ESCOLA PRIVADA NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA 

Aluna: SOARES, Wanessa Silva. 

Orientadora: NASCIMENTO, Kamila de Oliveira do.  

RESUMO  

Nos últimos anos vem ocorrendo diversas alterações nos hábitos alimentares, isso 
devido a modificações como: alimentação fora de casa, troca de alimentos in natura 
por alimentos industrializados, que possuem elevada quantidade de sódio, gordura e 
açúcar, que pode levar as Doenças Crônicas não Transmissíveis. O grupo dos 
adolescentes merece grande atenção, pois o consumo de frutas e legumes nesse 
grupo é muito baixo, tendo maior ingestão de produtos industrializados, podendo 
contribuir para o quadro de obesidade. O objetivo do presente estudo foi avaliar o perfil 
qualitativo dos lanches consumidos no horário do intervalo, em uma escola privada no 
Município de Volta Redonda-RJ. Foi realizado com alunos de ambos os sexos do 
ensino fundamental matriculados no 7° ano, no turno matutino de uma escola 
particular. Foi avaliado o consumo alimentar de forma qualitativa, durante três 
semanas consecutivas, através de um questionário padronizado com questões sobre 
o tipo e origem do lanche (de casa ou comprados na cantina da escola) que foi 
respondido pelos alunos após o intervalo. Dos 231 lanches examinados observou-se 
que houve um elevado consumo de alimentos processados e ultraprocessados, tanto 
comprados na cantina da escola quanto provenientes de casa. Com base nos 
resultados encontrados nota-se a importância de fiscalização das cantinas escolares 
e da necessidade da implementação de medidas de Educação nutricional nas 
escolas. 

Palavras-chave: Hábitos alimentares; Alimentos Industrializados; Lanches. 
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FISSURA LABIOPALATINA: DA ETIOLOGIA A REABILITAÇÃO 

Aluna: FURTADO, Viviane. 

Orientador: BITTENCOURT, Pedro Augusto Peixoto.  

Coorientadora: OLIVEIRA, Paula Chagas Silva de.  

RESUMO 

As fissuras labiopalatinas são malformações congênitas, caracterizadas pela falta de 
fusão do palato durante o período intra-uterino. Comprometem a estética, a fonação 
e o posicionamento dentário dos indivíduos acometidos. O objetivo dessa revisão 
bibliográfica foi estudar as fissuras lábio palatinas, abordando sua etiologia, 
classificação, diagnóstico e utilização de aparelho bucal removível. Sua etiologia 
consiste na interação de fatores genéticos, ambientais e hereditários. A comunidade 
científica tem adotado a classificação de Spina et al., (1972) modificada por Silva Filho 
et al., (1992), sendo utilizado o forame incisivo como ponto de referência principal. 
São subclassificadas em relação à extensão em completa e incompleta; unilateral, 
bilateral e mediana quanto sua lateralidade. Seu diagnóstico é realizado com 26 
semanas de gestação por meio de ultrassonografia. A equipe atuante deve ser 
multidisciplinar, tendo a Odontologia papel fundamental na reabilitação, sendo uma 
das etapas mais longas no tratamento do paciente, pois as malformações de lábio 
e/ou palato ocasionam alterações na cavidade bucal que precisam de atenção 
especial. A prótese obturadora de palato é indicada na reabilitação de pacientes com 
fissuras lábio palatinas, esse aparelho recobre somente a região anterior, média e 
posterior do palato, se divide em obturadora com bulbo faríngeo, que tem por função 
efetuar fechamento velofaringeo e obturadora sem bulbo faríngeo, que tem a 
finalidade de devolver funções anatômicas e mastigatórias.  

Palavras-chave: Malformação craniofacial; Fissura labiopalatina; Prótese de palato. 

  

 



 
RESUMO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

ODONTOLOGIA / 2019-1  
 

www.unifoa.edu.br/editorafoa 162 ISBN: 978-85-5964-120-2 
 

EXTRAÇÃO DE INCISIVO INFERIOR COM FINALIDADE ORTODÔNTICA 

Aluna: MATTJE, Camila de Carvalho.  

Orientadora: CAETANO, Roberta Mansur. 

Coorientador: BITTENCOURT, Pedro Augusto Peixoto. 

RESUMO 

As extrações dentárias frequentemente são necessárias no tratamento ortodôntico, 
mais comumente os pré-molares, entretanto, outros elementos dentários podem ser 
indicados, como os incisivos inferiores. Torna-se necessário uma avaliação criteriosa 
dos exames, clínico e complementares, para um adequado diagnóstico e 
planejamento do tratamento. Portanto, o objetivo dessa revisão bibliográfica foi 
abordar a extração de incisivos inferiores com finalidade ortodôntica, levando em 
consideração suas indicações, contraindicações, vantagens e desvantagens. Nesse 
estudo observou-se que a extração desses elementos possui indicação no tratamento 
da má oclusão Classe I, II e III dentária e/ou esquelética, com algumas características, 
como apinhamento ânteroinferior, presença de discrepância de Bolton, sobremordida 
e sobressaliência diminuídas, pacientes que necessitam evitar o aumento da largura 
intercaninos e incisivos inferiores com condições clínicas desfavoráveis. São 
contraindicadas quando a falta de espaço na arcada inferior é menor que 3 mm, com 
incisivos de coroas triangulares e quando existe inserção alta do freio labial. Essas 
extrações têm como vantagens, a correção do apinhamento ânteroinferior, pequena 
alteração na dimensão do arco dentário, manutenção da distância intercaninos e 
menor tempo de tratamento. As principais desvantagens são desvio da linha média 
dentária inferior e perda da papila gengival gerando um triângulo negro. Concluiu-se 
que independente do dente a ser extraído, deve ser realizado um cuidadoso 
diagnóstico e adequado planejamento, levando em consideração as particularidades 
do paciente, buscando um resultado favorável do tratamento ortodôntico.  

Palavras-chave: Extração dentária; Incisivo; Ortodontia corretiva. 
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INTERCEPTAÇÃO DA MÁ OCLUSÃO CLASSE III ESQUELÉTICA: RELATO DE 
CASO 

Aluno: SANTOS, Paulo Víctor Nogueira dos.  

Orientadora: CAETANO, Roberta Mansur. 

Coorientador: BITTENCOURT, Pedro Augusto Peixoto. 

RESUMO 

A má oclusão Classe III é uma discrepância maxilo-mandibular no sentido ântero-
posterior, com posionamento mesializado da arcada inferior em relação à superior. 
Pode ocorrer comprometimento dentário e/ou esquelético, com retrognatismo maxilar, 
prognatismo mandibular ou ambos. Comumente observa-se mordida cruzada anterior 
e posterior, unilateral ou bilateral. Assim que essa má oclusão for detectada deve-se 
iniciar o tratamento interceptor, que indica a correção da má oclusão nas dentições 
decídua e mista, cujo prognóstico tende a ser mais favorável. O objetivo desse estudo 
foi abordar a interceptação da má oclusão Classe III esquelética, com a expansão 
rápida da maxila associada à protração maxilar. Foi apresentado o tratamento 
ortodôntico interceptor realizado em um paciente com 8 anos e 2 meses de idade, que 
apresentava má oclusão Classe III esquelética, com retrognatismo maxilar, Classe I 
dentária, mordida cruzada posterior esquerda, falta de espaço para os incisivos 
laterais permanentes e desvio da linha média dentária superior para direita. No 
tratamento foram utilizados disjuntor de McNamara e máscara facial de Petit, com 
intuito de promover a expansão e protração maxilar. Na arcada inferior empregou-se 
um aparelho expansor removível, para remodelação da mesma. Ao final do tratamento 
observou-se aumento do diâmetro transversal da maxila, correção da mordida 
cruzada posterior, espaço nas arcadas para alinhamento dos dentes permanentes e 
aumento dos trespasses, horizontal e vertical. Na reavaliação cefalométrica foi 
observado melhora na convexidade do ponto A, com avanço maxilar; diminuição do 
eixo facial, com rotação no sentido horário da mandíbula.  Concluiu-se que o caso 
apresentado corrobora com a literatura com relação ao tratamento interceptor 
empregado, que permitirá um crescimento e desenvolvimento facial harmônico, 
minimizando a necessidade de tratamentos ortodônticos complexos. 

Palavras-chave: Má Oclusão de Angle Classe III; Expansão Maxilar;  Maxila. 
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CANINOS SUPERIORES POTENCIALMENTE IMPACTADOS: AVALIAÇÃO 
RADIOGRÁFICA PARA TRATAMENTO INTERCEPTATIVO 

Aluna: CUNHA, Luiza Domingues da.  SALES, Talita da Costa. 

Orientadora: CAETANO, Roberta Mansur. 

Coorientadora: HABIBE, Rosiléa Chain Hartung. 

RESUMO  

Os caninos superiores são dentes com alto potencial de impactação, que pode ser 
decorrente de fatores hereditários ou locais. Como consequência ocorrem alterações 
funcionais e estéticas. Portanto, é fundamental uma avaliação em torno de 8 a 11 anos 
de idade, para estudo do seu posicionamento. No presente estudo foram analisadas 
100 radiografias panorâmicas do arquivo digital da Disciplina de Imaginologia do 
UniFOA, referentes a crianças de ambos os gêneros, de 8 a 11 anos de idade, com 
presença dos incisivos laterais, nos estágios 9 ou 10 de Nolla, com presença dos 
caninos superiores decíduos e permanentes. Foi avaliada a posição no sentido 
horizontal das coroas dos caninos permanentes, utilizando os setores 1 a 5, de acordo 
com a sobreposição sobre os incisivos. Os caninos localizados nos setores 2 e 3 
(sobrepostos ao incisivo lateral) foram avaliados no sentido angular. Do total de 
caninos avaliados, 78% localizavam-se no setor 1, 19,5% no setor 2 e 2,5% no setor 
3. Dos caninos localizados no setor 2, 39% apresentavam angulação menor que 20º 
e 61% igual ou maior a 20º. Os caninos localizados no setor 3 apresentavam 
angulação entre 22º a 26º. Com esse estudo elaborou-se um protocolo utilizando os 
preditores radiográficos, para escolha da conduta no tratamento. Aplicando o 
protocolo na presente amostra indicou-se: acompanhamento do caso, sem extração 
do canino decíduo em 7,5% dos caninos e extração do canino decíduo e 
acompanhamento clínico e radiográfico em 14,5%. Concluiu-se que a extração dos 
caninos superiores decíduos com a finalidade de redirecionar o trajeto de erupção dos 
caninos permanentes necessita uma avaliação minuciosa, com inspeção visual, 
palpação, avaliação da arcada superior e a análise da radiografia panorâmica, 
utilizando os preditores radiográficos. 

Palavras-chave: Dente Canino; Dente impactado; Radiografia Panorâmica. 
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PREVALÊNCIA DE CÁRIE DENTÁRIA EM PRIMEIROS MOLARES 
PERMANENTES EM ESCOLARES DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE VOLTA 

REDONDA-RJ 

Aluna: GOMES, Ingrid de Oliveira. ALVARENGA, Thaynã Caroline Santos.  

Orientadora: MELO, Alice Rodrigues Feres de. 

Coorientadora: MAFRA, Lívia de Paula Valente. 

RESUMO 

Objetivo: determinar a prevalência de cárie dentária em primeiros molares 
permanentes em escolares de 6-15 anos de uma escola municipal na cidade de Volta 
Redonda-RJ. Método: foram realizados exames clínicos dos primeiros molares 
permanentes utilizando espátula de madeira e luz natural, nas próprias salas de aula, 
onde o aluno permanecia sentado. No exame clínico foi avaliada presença de cárie 
dentária, restaurações em boas condições, dentes perdidos por cárie ou se estavam 
hígidos. Resultados: foram avaliados 165 indivíduos e 633 primeiros molares 
permanentes. Os indivíduos foram separados por gênero, raça e idade com a 
finalidade de saber se havia diferenças entre os grupos em relação a prevalência de 
cárie dentária. Os resultados revelaram prevalência de cárie em 11% da amostra 
estudada. Os elementos não hígidos foram classificados em cariados, restaurados e 
perdidos. Dentre esta classificação os elementos cariados se encontravam em maior 
número, 83%. Não houve diferença quanto aos gêneros feminino e masculino. No 
grupo relacionado as raças, a maior prevalência da doença cárie foi na raça parda 
com 17,3% de elementos afetados. Quanto a idade, a faixa etária de 10 a 12 anos de 
idade mostrou maior prevalência de cárie, com 16,5 % da amostra acometida pela 
doença. Conclusão: a prevalência de cárie dentária em primeiros molares 
permanentes nessa população estudada foi baixa.  

Palavras-chave: Dente molar; Saúde bucal; Cárie dentária. 
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CONDIÇÃO DE HIGIENE ORAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO 
PROGRAMA CURUMIM, NA CIDADE DE VOLTA REDONDA - RJ 

Aluna: OYADOMARI, Graziella Reiko da Cunha. RESENDE, Isabela da Silva Rossi 
de. 

Orientadora: MELO, Alice Rodrigues Feres de. 

Coorientadora: CAETANO, Roberta Mansur. 

RESUMO 

O desequilíbrio entre o biofilme dental e as estruturas do meio bucal é um fator 
primordial para o desenvolvimento da cárie dentária e da doença periodontal. Diversos 
fatores podem ser apontados como agentes secundários para seu desenvolvimento 
dentre eles os biológicos, comportamentais e socioeconômicos. Crianças com piores 
condições socioeconômicas possuem maior prevalência de cárie dentária. Isso 
porque o indivíduo em situação de vulnerabilidade social tem as habilidades e 
recursos inadequados para garantir que as oportunidades ofertadas pela sociedade 
sejam alcançadas, se tornando assim mais expostos as doenças em geral. Assim, o 
objetivo desse trabalho foi avaliar a condição de higiene bucal dos escolares, na faixa 
etária de 6 a 12 anos de idade, que participam do Programa Curumim da unidade 
Volta Grande III, na cidade de Volta Redonda-RJ, através de exames clínicos bucais 
utilizando o índice epidemiológico IHOS. A amostra final foi composta por 44 crianças 
e adolescentes. Os dados foram analisados de forma descritiva e inferencial. Após a 
interpretação clínica dos dados, 90% dos indivíduos foram classificados como IHOS 
“médio”, 5% como “fraco” e os outros 5% como “ruim”. As prevalências entre os 
gêneros foram semelhantes e não foi observada relações diretamente proporcionais 
entre o aumento da maturidade etária e a melhora do índice. Concluiu-se que a 
condição de higiene oral dos indivíduos avaliados foi considerada razoável não sendo 
suficientemente satisfatória para prevenção das doenças bucais biofilme 
dependentes.  

Palavras-chave: Vulnerabilidade social, Higiene bucal, Biofilme. 
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO DE CIRURGIÕES-DENTISTAS 
SOBRE PROTOCOLOS DE AGITAÇÃO DA SOLUÇÃO IRRIGADORA DURANTE 

O TRATAMENTO ENDODONTICO 

Aluna: COUTINHO, Fernanda Ferreira. NARDELLI, Sheron Tenório.  

Orientador: BARROSO, Leonardo dos Santos.  

Coorientadora: NUNES, Adriana Marques. 

RESUMO 

A anatomia do sistema de canais radiculares é bastante diversificada e irregular. Com 
vistas a seu melhor desbridamento e limpeza vem sendo preconizada a etapa de 
agitação mecânica das soluções químicas irrigantes com diferentes recursos, ao 
término da fase de preparo químico-mecânico em Endodontia. Pretendendo avaliar o 
nível de conhecimento de cirurgiões-dentistas, atuantes em endodontia ou não, sobre 
o uso de métodos de agitação de solução irrigadora, o presente estudo utilizou um 
questionário quantitativo realizado online na plataforma Google. Foram recebidos 289 
questionários respondidos, onde 36 foram excluídos por não se enquadrarem, 
restando 233 válidos para análise. Os resultados mostraram que 52,8% do total de 
profissionais pesquisados utilizam somente a irrigação padrão passiva e 47,2% 
utilizam algum recurso para agitação mecânica. Dos recursos mencionados, 
EasyClean® é utilizado por 58,2% dos profissionais, seguido por PUI (28,2%), 
associação EasyClean® e PUI (10%) e XPEndo Finisher® (3,6%). Dentre os 
especialistas em Endodontia, 39,5% utilizam irrigação padrão e 60,5% algum recurso 
de ativação, distribuídos assim: 29,9% EasyClean®, 20,4% PUI; 7,5% associação das 
duas técnicas e 2,7% XPEndo Finisher®. Embora boa parte dos profissionais 
pesquisados utilize algum recurso de agitação mecânica, resta ainda parcela 
significativa a ser conscientizada de sua importância dada à complexidade anatômica 
dos sistemas de canais radiculares.  

Palavras-chave: Cavidade Pulpar; Endodontia; Odontologia 
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AÇÃO ANTIINFLAMATÓRIA DO FERRUM PHOSPHORICUM 6CH NA POLPA 
DENTÁRIA DE RATOS 

Aluna: COELHO, Bruna Aparecida Rezende. KENT, Júlia Gori.  

Orientador: BARROSO, Leonardo dos Santos.  

Coorientadora: MELO, Rosy de Oliveira Nardy. 

RESUMO 

A inflamação é uma resposta desencadeada em tecidos vascularizados frente a 
agentes agressores, podendo ser biológicos, físicos ou químicos. O medicamento 
Ferrum phosphoricum 6CH é indicado em literatura na fase aguda de inflamações com 
alterações vasculares e congestivas, sobretudo na cavidade oral. O objetivo desse 
estudo é avaliar a ação do medicamento Ferrum phosphoricum 6CH na inflamação 
aguda da polpa dentária de ratos. Foram selecionados 27 ratos machos Wistar 
divididos em 3 grupos com 9 espécimes cada, submetidos a inflamação pulpar e 
tratados diariamente conforme a seguinte distribuição: Grupo I, recebeu placebo; 
Grupo II, recebeu o fármaco 3 dias antes; e Grupo III, recebeu a medicação 
homeopática após a indução da inflamação permanecendo em uso após a indução 
inflamatória. As polpas dentárias foram obtidas pós-eutanásia de três ratos ao dia, 
fixadas e coradas para análise histológica. Os resultados foram submetidos a análise 
inferencial. Os resultados mostraram que os Grupos I e II apresentaram níveis 
elevados de intensidade inflamatória no primeiro dia, havendo pequeno decréscimo 
de 22% no segundo dia e se mantendo estável no terceiro dia e que o Grupo III, 
embora tenha apresentado nível elevado no primeiro dia, a partir do segundo 
apresentou declínio de intensidade do quadro, chegando ao terceiro dia com 
intensidade 33% menor. O Ferrum phosphoricum 6CH apresentou ação anti-
inflamatória nas polpas dentais dos animais do experimento.  

Palavras-chave: Homeopatia, Polpa dentária, inflamação, Ferrum phosphoricum. 
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ALTERAÇÕES TÉRMICAS EM MÚSCULOS MASTIGATÓRIOS SUBMETIDOS A 
ESTRESSE ISOMÉTRICO EM PACIENTES COM DTM 

Aluno: SILVA, Lucas Kalil Laviola Oliveira e. ÁVILA, Thales Henrique.  

Orientadora: MELO, Rosy de Oliveira Nardy.  

Coorientadora: NUNES, Adriana Marques. 

RESUMO 

A termografia é utilizada há 20 anos na medicina para diagnosticar algumas doenças 
como inflamações localizadas, dermatites, desordens sanguíneas e alterações 
musculares, sendo a termografia infravermelha o método mais específico no 
diagnóstico a partir das alterações de temperatura da atualidade. Na odontologia é 
utilizada clinicamente no diagnóstico das disfunções temporomandibulares. A mialgia 
é uma condição de sobrecarga muscular decorrente de contraturas musculares 
excessivas, entre elas as atividades isométricas comuns aos atendimentos 
odontológicos com máxima abertura bucal de longa duração, bruxismo e hábitos 
parafuncionais. Masseter e temporal são os músculos da face mais afetados. 
Cefaleias por contraturas, limitações dos movimentos mandibulares e trismos são 
consequências comuns a presença de mialgia. O objetivo deste estudo é realizar uma 
revisão da literatura sobre as alterações térmicas como fator de diagnóstico nas 
mialgias resultantes de esforços isométricos prolongados. Foram utilizadas para a 
elaboração desta pesquisa as bases de dados PubMED, BVS, Lilacs e Scielo, no 
período de 1974 a fevereiro de 2018. Concluiu-se que os autores encontrados 
observaram aumento de temperatura corporal em uma variância de 0,38°C ± 0,42°C 
após esforço isométrico. Ainda, apresentando como sinais e sintomas comuns a esta 
condição, quadros de dor, fadiga e hipertrofia muscular o que pode contribuir para o 
aparecimento de disfunção temporomandibular após procedimento odontológico.  

Palavras-chave: Isometria, Mialgia, Disfunção Temporomandibular, Termografia. 

  



 
RESUMO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

ODONTOLOGIA / 2019-1  
 

www.unifoa.edu.br/editorafoa 170 ISBN: 978-85-5964-120-2 
 

BIOFEEDBACK MUSCULAR NO CONTROLE DO BRUXISMO ACORDADO 

Aluna: PORTILHO, Lara Thomaz. BARBOSA, Thamires de Oliveira.  

Orientadora: MELO, Rosy de Oliveira Nardy.  

Coorientadora: NUNES, Adriana Marques. 

RESUMO 

O Bruxismo acordado é a atividade dos músculos mastigatórios que ocorrem durante 
a vigília caracteriza-se por contatos dentários repetitivos e prolongados, e pelo bracing 
da mandíbula, com ou sem contato dos dentes. Os diferentes padrões de contração 
muscular que ocorrem no bruxismo, tornam seu diagnóstico amplo e complexo¹. Este 
trabalho tem como objetivo avaliar a eficácia do sistema de biofeedback Neuroup® no 
tratamento do bruxismo de vigília associado ao uso da placa de Michigan. Foi 
realizado um estudo randomizado controlado, no qual30pacientes, com bruxismo 
acordado verdadeiro² foram distribuídosaleatoriamente, segundo o tratamento 
recebido, sendo: grupo 1com 15 pacientes utilizando aplaca protetora de Michigan; 
egrupo 2 15 pacientes utilizando placa protetora de Michiganassociado a 10 sessões 
no equipamento de biofeedback – Neuro-up®, com a geração de relatório a cada 
sessão. O diagnóstico, em ambos os grupos foram por relato do paciente, exame 
clínico, preenchimento dos questionários RDC e WHOQOL-BREF, no início e no final 
do tratamento. Os resultados gerados a partir dos relatórios das sessões e dos 
questionários comparando o inicial com o final foram submetidos a análise estatística 
Test-t para duas amostras relacionadas (significância com p >0,05). Os resultados 
foramestatísticamente significantes (p>0,05) no grupo com diagnóstico de bruxismo 
acordado Mistono qual foram considerados as contrações fásicas por minuto (inicial: 
4,59μV; final: 1,09μV) e a potência muscular em repouso (inicial: 14,82μV; final: 
7,20μV). Já no grupo Tônico (inicial: 9,35μV; final: 5,15μV) os resultados não foram 
estatisticamente significantes (p<0,05). O biofeedback – Neuro -up®mostrou-se eficaz 
como tratamento em conjunto com a placa de Michigan para o bruxismo acordado  

Palavras-Chave: Bruxismo; Biofeedback; Ansiedade. 
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ESTUDO COMPARATIVO RADIOGRÁFICO DO PROCESSO CICATRICIAL 
ÓSSEO APÓS REMOÇÃO CIRÚRGICA DE TERCEIROS MOLARES 

IMPACTADOS: COÁGULO SANGUÍNEO VERSUS L-PRF 

Aluna: PINHEIRO, Priscila Abranches de Britto. SILVA, Rebecca Pereira de Almeida 
da.  

Orientador: SALAZAR, Felipe Condé.  

Coorientador: FREITAS, Rodrigo Xavier de. 

RESUMO 

Os dentes impactados ou retidos são aqueles que não erupcionam na época 
adequada. Os dentes que mais apresentam-se retidos são os terceiros molares e 
todos devem ser extraídos se não houver contraindicação. Todas as feridas passam 
por três fases: inflamatória, proliferativo e fase de maturação, sendo a cicatrização do 
alvéolo por segunda intenção. O coágulo sanguíneo na ferida permite a migração do 
epitélio pela superfície do alvéolo, havendo formação de tecido de granulação e 
deposição de células para remodelação óssea. O uso de fibrina rica em plaquetas e 
leucócitos (L-PRF) de Choukroun pode acelerar a cicatrização e regeneração da lesão 
e do alvéolo. A L-PRF consiste em um material autólogo sólido rico em plaquetas, 
células de crescimento e de defesas, obtido a partir do sangue do próprio paciente. O 
objetivo desse trabalho foi comparar a cicatrização óssea realizada por coágulo 
sanguíneo e a cicatrização óssea por L-PRF em alvéolo pós-extração de terceiros 
molares impactados. Paciente feminino, 16 anos e 3 meses, recebeu L-PRF nos 
alvéolos pós-extração de terceiros molares impactados esquerdos, enquanto que o 
lado direito cicatrizou por coágulo sanguíneo, sendo o acompanhamento realizado por 
radiografias panorâmicas. Concluiu-se pela análise das radiografias panorâmicas que 
a aplicação de L-PRF promoveu uma remodelação óssea mais rápida do que o 
coágulo sanguíneo nos alvéolos pós-extração de terceiros molares impactados.  

Palavras-Chave: L-PRF; terceiros molares inclusos; cicatrização óssea; alvéolo pós-
extração. 
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RESISTÊNCIA MECÂNICA E MICROINFILTRAÇÃO NA INTERFACE DE REPARO 
DE RESINA COMPOSTA ENVELHECIDA APÓS TRATAMENTO COM 

DIFERENTES AGENTES ADESIVOS 

Aluno: MACHADO, Ederson Fernandes. SILVA, Humberto Ramos Moreira da.  

Orientadora: SANTOS, Luciana Machado dos. 

RESUMO 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a resistência mecânica e microinfiltração na 
interface de união entre uma resina composta de reparo e resina composta 
envelhecida, tratada com diferentes tipos de agentes adesivos. Oitenta corpos-de-
prova foram preparados para compor 4 grupos (n=8 para microtração e fractografia, 
n=8 para resistência à flexão, n=4 para Microinfiltração, EDS e MEV): G1–Controle 
negativo –Resina composta sem interface adesiva; G2–asperização/silanização; G3-
asperização/silanização/adesivo convencional; G4–aperização/adesivo universal. 
Todas as amostras dos grupos G2, G3 e G4 foram feitas em dois incrementos, em 
dois momentos, tendo o primeiro sido submetido a um processo de envelhecimento 
previamente à simulação de reparo. A análise de variância e teste post-hoc de Tukey 
revelaram diferença estatística significativa entre o grupo controle (p<0,05) e os 
demais grupos nos valores de resistência à flexão. Não houve diferença nos valores 
dos grupos que receberam tratamento (p>0,05). No ensaio de microtração, não houve 
diferença estatística significativa entre os grupos (p>0,05). Micrografia e microanálise 
espectral revelaram microinfiltração intensa na interface dos grupos 3 e 4. Embora, os 
resultados mecânicos dos grupos testados não apresentem diferenças significativas 
entre si, maiores valores de microinfiltração foram observados nos grupos contendo 
adesivos, significando elevada permeabilidade desses materiais, com pior 
desempenho para os adesivos multimodo. As descobertas do presente estudo 
ressaltam a importância da escolha do tratamento da superfície de resinas compostas 
envelhecidas, com foco na composição do agente adesivo, em caso de procedimentos 
de reparo.  

Palavras-chave: Reparo em resina composta, sistemas adesivos, microinfiltração. 
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MATERIAIS BIOATIVOS COM APLICAÇÃO EM: CIRURGIA, ENDODONTIA, 
DENTÍSTICA E PRÓTESE 

Aluno: JERONYMO, Jonas Diniz. RIBEIRO, Layza de Souza.  

Orientadora: SANTOS, Luciana Machado dos. 

Coorientadora: CARVALHO, Cristiane Fonseca de. 

RESUMO 

Os materiais bioativos são capazes de promover uma resposta fisiológica induzida e 
programada nos tecidos vivos, organismos ou células. Esses materiais, atualmente, 
têm sido amplamente utilizados e difundidos na odontologia em várias situações. O 
objetivo deste estudo foi rever a literatura acerca dos novos materiais bioativos nas 
diversas especialidades odontológicas, bem como, descrever as suas principais 
características e propriedades. Assim, dentre os inúmeros biomateriais aqui descritos, 
para sua utilização é essencial o conhecimento do profissional de Odontologia quanto 
a qual desses materiais são adequados para a especialização em uso, respeitando 
critérios clínicos e éticos envolvidos no tratamento.  

Palavras-chave: Materiais bioativos; Características e propriedades; Especialidades 
odontológicas.  
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AVALIAÇÃO DA MORFOLOGIA E DA RUGOSIDADE DO ESMALTE HUMANO 
APÓS CONDICIONAMENTO E JATEAMENTO COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO 

UTILIZANDO MEV E MICROSCOPIA CONFOCAL 

Aluna: ALMEIDA, Gabriela Aparecida Pereira de. CALINO, Mariana Ribeiro.  

Orientadora: SILVA, Tereza Cristina Favieri de Melo.  

Coorientadora: CARVALHO, Cristiane Fonseca de. 

RESUMO 

O tratamento de superfície do esmalte dentário pode ocasionar rugosidade e 
alterações estruturais favoráveis ao embricamento micromecânico e assim 
proporcionar uma melhor interação com o sistema adesivo. O objetivo deste estudo 
foi analisar in vitro, qualitativamente e quantitativamente a rugosidade e morfologia do 
esmalte humano após diferentes técnicas de tratamento de superfície por meio de 
microscopia eletrônica de varredura e confocal. Foram utilizados seis terceiros 
molares seccionados no sentido mésio distal, obtendo-se a face vestibular e a face 
palatina. As amostras foram divididas em cinco grupos: G1-grupo controle, G2-
condicionamento com ácido fosfórico 37%, G3- ácido fosfórico + jateamento com 
óxido de alumínio (50μm/60Psi), G4-jateamento com óxido de alumínio (50μm/60Psi) 
e G5-jateamento com óxido de alumínio (50μm/60Psi) + condicionamento com ácido 
fosfórico. Para avaliação da rugosidade (Ra) foram realizadas duas leituras, no 
microscópio confocal, em cada face em uma área de 1mm2, totalizando 12 valores de 
Ra, por grupo. Para a avaliação no microscópio eletrônico de varredura foram 
utilizadas duas amostras de cada grupo experimental. O grupo controle apresentou 
os maiores valores de rugosidade, 6,84μm; ao comparar os grupos G2 e G4 os valores 
de Ra foram de 2.41 e 4.43 μm para o grupo G4.Para a associação dos tratamentos 
de superfície com ácido fosfórico e jateamento com óxido de alumínio observou-se 
que o grupo G3 apresentou maiores valores rugosidade, onde a Ra foi de 4.50μm 
quando comparado ao grupo G5 que foi de 2.98μm. Conclui-se que o grupo controle 
apresentou os maiores valores de rugosidade, 6,84μm; o tratamento de superfície com 
o ácido fosfórico apresentou menor valor de Ra; observou-se um maior aumento de 
rugosidade quando o jateamento foi feito após a utilização do condicionamento com 
ácido fosfórico. Os resultados mostraram que o condicionamento com ácido fosfórico 
promoveu uma superfície de esmalte com padrões clássicos de desmineralização, 
entretanto no jateamento com óxido de alumínio observou-se superfície irregular sem 
forma definida.  

Palavras-chave: esmalte dentário; jateamento com óxido de alumínio; microscopia 
eletrônica de varredura 
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IDENTIFICAÇÃO DE CADÁVERES ATRAVÉS DA ARCADA DENTÁRIA 

Aluna: GONÇALVES, Fernanda Florentino. ARAÚJO, Thaisa Fernandes.  

Orientadora: PEREIRA, Fernanda de Assis Baião Miranda.  

Coorientador: PEREIRA, Wesley Luis Rodrigues. 

RESUMO 

A Odontologia Legal vem ganhando destaque no ramo da Ciência Forense. Com a 
evolução da sociedade, inúmeros fatores são necessários para a identificação 
humana. Entre eles os acidentes, desastres em massa, corpos em estágios 
avançados de decomposição, tornando o reconhecimento visual impossível. No caso 
de desastres em massa, estima-se que cerca de 70% das identificações que se tem 
realizado mundialmente, se dá através dos elementos dentais, que são os órgãos 
mais duráveis do corpo humano. A identificação de corpos através da arcada dentária 
é feita mediante a verificação de prontuários odontológicos, radiografias, 
características como restaurações, extrações, e comparações entre as demais 
informações, para a constatação da vítima. O objetivo deste estudo de revisão 
bibliográfica foi abordar a identificação de cadáveres através da arcada dentária, 
prontuários odontológicos e radiografias do paciente, realizado pelo odontolegista. 
Concluiu-se que a análise da arcada dentária, por prontuários odontológicos, 
microscopia, fotografias e exame de DNA, pode ser decisiva na identificação de 
cadáveres, principalmente em casos onde não podem ser identificados por métodos 
visuais. Para facilitar o trabalho do odontolegista, é imprescindível que os cirurgiões-
dentistas preencham e mantenham os prontuários dos seus pacientes de forma 
adequada e atualizada, preservando exames de imagem, modelos de gesso e demais 
documentações.  

Palavras-chave: Arcada dentária, Odontologia Legal, Identificação humana. 
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IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA A PACIENTES 
INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

Aluno: OLIVEIRA, Daniel Baião. MARTUSCELLO, Maria Chaves.  

Orientador: LOBO, Sérgio Luiz Manes.  

Coorientador: ROCHA, Guilherme Mercante da. 

RESUMO 

Com o passar dos anos, surgem cada vez mais estudos que evidenciam a importância 
do cirurgião-dentista no âmbito hospitalar. Nas unidades de terapia intensiva, por 
exemplo, existe um grande aumento de fungos e bactérias gram negativas na 
cavidade bucal de pacientes que estão sob ventilação mecânica. Isso representa 
grande risco para a saúde, aumentando a possibilidade de infecções sistêmicas, como 
a pneumonia nosocomial que representa uma alta taxa de morbidez e óbitos quando 
adquiridas em uma unidade de terapia intensiva. O objetivo deste estudo foi buscar 
evidências e estudos que comprovem a importância do cirurgião-dentista nas UTI’s e 
as consequências de sua não participação. Sabe-se que cada vez mais estudos e 
pesquisas concluem a elevada importância do cirurgião-dentista nas Unidades de 
Tratamento Intensivo, o que sustenta a importância deste estudo.  

Palavras-chave: UTI; Odontologia hospitalar, Pneumonia nosocomial. 
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USO DE ENXERTO GENGIVAL LIVRE PARA RECOBRIMENTO RADICULAR: 
INDICAÇÕES 

Aluna: SOUZA, Camila Martins de.  MARIANO, Evelyn.  

Orientador: LOBO, Sérgio Luiz Manes.  

Coorientador: ROCHA, Guilherme Mercante da. 

RESUMO 

Introduzido em 1963 o enxerto gengival livre, tornou-se uma das primeiras técnicas 
de cirurgia plástica periodontal. Tendo como uma de suas indicações o recobrimento 
radicular em áreas de recessão gengival em sítios mandibulares com ausência de 
gengiva inserida, e áreas não estéticas da maxila. E pode estar associado a ganho de 
gengiva inserida prévio a reposicionamento de retalho. A técnica constitui um enxerto 
autógeno de gengiva, removido de seu local de origem e colocado em um leito 
receptor que tenha sido preparado com periósteo e tecido conjuntivo que reveste o 
osso, afim de promover o recobrimento total ou parcial de raízes desnudadas. O 
presente trabalho tem por objetivo apresentar uma revisão da literatura, sobre a 
técnica do enxerto gengival livre para recobrimento radicular e suas indicações. No 
qual concluiu-se que as recessões classe I e II de Miller, alcançam o recobrimento 
total após procedimento de enxerto gengival livre.  

Palavras-chave: Enxerto gengival livre; Recobrimento radicular; Cirurgia 
Periodontal. 
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ANTIBIOTICOTERAPIA COMO COADJUNVANTE NO TRATAMENTO DA 
DOENÇA PERIODONTAL 

Aluna: MENDES, Leticia Matos. MEDEIROS, Talita Ribeiro de. 

Orientador: CURY, Fernando dos Reis. 

Coorientador: LOBO, Sérgio Luiz Manes. 

RESUMO 

A periodontite é uma doença inflamatória crônica que atinge os tecidos de suporte do 
dente, a presença de biofilme bacteriano representa o principal fator etiológico 
envolvido na iniciação e progressão da doença periodontal, podendo ser classificada 
como crônica e agressiva. O objetivo do tratamento periodontal é reestabelecer a 
saúde dos tecidos periodontais, através da eliminação e controle dos fatores 
etiológicos, reduzindo a agressão microbiana. Para o tratamento das doenças 
periodontais é imprescindível à realização da raspagem e alisamento radicular, 
associada a uma boa higiene oral que é considerada uma técnica eficaz, mesmo 
assim alguns microrganismos persistem na superfície radicular após a raspagem. 
Portanto para esses casos é indicado o uso de antibióticos sistêmico para manutenção 
e controle da infecção. Sendo usados principalmente em periodontite agressiva e 
periodontite crônica severa, para que ocorra uma melhora significativa nos parâmetros 
clínicos periodontais. O objetivo desse estudo é obter informações sobre a importância 
descrita na literatura no uso de antibioticoterapia como coadjuvante no tratamento da 
doença periodontal e abordar o uso da Tetraciclina, Amoxicilina, Metronidazol, 
Azitromicina, Eritromicina e Clindamicina, enfatizando as suas indicações, viabilidade 
clínica e eficácia terapêutica, indicação do uso e à associação deles como medidas 
terapêuticas. Dessa forma concluir-se que o uso adjunto dos antibióticos associados 
à raspagem e alisamento radicular apresentou melhoras em todos os padrões clínicos. 

Palavras Chave: Doença Periodontal; Antibióticos; Tratamento. 
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AVALIAÇÃO DO MANCHAMENTO DO ESMALTE DENTÁRIO FRENTE AO USO 
DE CORANTES DURANTE O CLAREAMENTO CASEIRO 

Aluna: REIS, Carolina de Lima. GONÇALO, Poliana de Sousa. 

Orientador: SILVA, Cláudio Luis de Melo. 

Coorientador: CARVALHO, Pedro Ernesto Ribeiro. 

Resumo 

O estudo teve por objetivo avaliar se a ingestão de alimentos com corantes durante a 
realização de tratamento clareador com peróxido de hidrogênio de baixa concentração 
pode ter influência no processo do clareamento dental. Foram selecionados 11 
terceiros molares. As amostras foram embutidas em resina acrílica e realizada leitura 
da cor inicial usando Espectofotômetro EasyShade (VITA) da parte exposta da 
amostra. Depois foram divididas em dois grupos: Grupo 1 - controle apenas clareado. 
Grupo 2 - clareado e submetido à substância corante vinho tinto seco. As amostras 
foram clareadas por 15 dias, com duração de 1 hora diária. As amostras do Grupo 2 
foram submetidas à substância corante por 5 min e lavadas em água corrente. O 
processo de manchamento foi repetido por 3 vezes entre as sessões. Após 15 dias 
foram lavadas e avaliadas novamente pelo Espectofotômetro para obter as variáveis 
L* A* B* finais. Os resultados mostraram que o tratamento promoveu aumento 
significativo dos valores de L*, tanto no grupo controle (79,9 / 68,5) quanto no grupo 
manchamento (79,3 / 69,4). Portanto, as amostras dentais dos 2 grupos se 
aproximaram do branco após o clareamento. Tanto no grupo controle (15,4), quanto 
no grupo manchamento (14,7) o ΔE foi muito superior a 3,7 mostrando que a diferença 
de cor é claramente percebida pelo olho humano. O tratamento clareador com 
peróxido de hidrogênio em baixa concentração se mostrou efetivo no clareamento 
dental e a utilização de vinho tinto durante o tratamento não alterou o resultado final. 
Não há necessidade de dieta branca durante o clareamento utilizando agentes 
clareadores caseiros. 

Palavras-Chave: Clareamento dental. Peróxido de hidrogênio. Vinho. 
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HIPOMINERALIZAÇÃO MOLAR INCISIVO DO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO 

Aluna: NASCIMENTO, Beatriz Marinho do. VEIGA, Letícia de Almeida.  

Orientadora: HABIBE, Carolina Hartung. 

Coorientador: CARVALHO, Pedro Ernesto Ribeiro. 

RESUMO 

A hipomineralização molar incisivo (HMI) é um defeito do esmalte de origem sistêmica 
envolvendo de um até quatro primeiros molares permanentes e incisivos. Observa-se 
clinicamente alterações no esmalte relacionado a coloração que variam do branco ao 
amarronzado. Dentes que apontam algum tipo de falha de desenvolvimento do 
esmalte, podem apresentar semelhança no jeito de apresentação clínica e por esse 
motivo as hipoplasias podem confundir-se com a HMI. Vários fatores etiológicos são 
citados como causa das alterações, mas a etiologia precisa, ainda permanece 
desconhecida. Pacientes com essa alteração apresentam consideráveis problemas 
clínicos, que podem incluir alteração na coloração das estruturas dentárias, desgaste 
dentário acentuado, perda do esmalte, aumento da suscetibilidade à cárie e 
sensibilidade dentária. Este trabalho teve por objetivo abordar a Hipomineralização 
Molar Incisivo, focando em suas implicações clínicas ao relatar um caso de uma jovem 
do gênero feminino, melanoderma, 11 anos, com o diagnóstico dessa patologia. O 
tratamento foi realizado na Clínica de Dentistica do Curso de Odontologia do Centro 
Universitário de Volta Redonda (UniFOA). Após exame físico intra e extra-oral, 
avaliação radiográfica, foram observadas presença de manchas amarelo 
amarronzadas com perda de substância do esmalte nos elementos 16, 26 e 46, 
diagnosticadas como HMI. Na escolha do material restaurador para o tratamento, 
optou-se pela instalação de coroas de aço, com intuito de eleger um material mais 
resistente, permitindo uma mastigação mais confortável ao paciente. Concluiu-se que 
o caso apresentado corrobora com a literatura em relação a escolha do material 
restaurador.  

Palavras-chave: Desmineralização do dente; Anormalidades dentárias; Reabilitação 
bucal. 
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CISTO DENTÍGERO NA INFÂNCIA: RELATO DE CASO 

Aluna: NASCIMENTO, Amanda Hilario do.  XAVIER, Thais Cristina Santana.  

Orientadora: MELO, Alice Rodrigues Feres de. 

Coorientadora: FARIA, Maíra Tavares de. 

RESUMO 

O cisto dentígero é um cisto odontogênico associado a coroa de um elemento não 
erupcionado. É o segundo cisto mais comum dos maxilares, sendo mais frequente na 
mandíbula. Esse cisto não tem sua etiopatogenia totalmente conhecida. Ele possui 
uma lesão assintomática, com prevalência nas primeiras três décadas de vida do 
indivíduo. Os elementos mais acometidos são os molares inferiores e os caninos 
superiores respectivamente. Usualmente são observados em lesão única, porém pode 
ocorrer em lesões bilaterais. O objetivo desse trabalho foi apresentar informações 
sobre o cisto dentígero, no que se refere a características clínicas, radiográficas, 
diagnóstico e tratamento, com apresentação de caso clínico. 

Palavras-chave: Cisto dentígero; Odontopediatria; Dente incluso. 
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DIAGNÓSTICO DE CISTO ÓSSEO SIMPLES A PARTIR DE DOCUMENTAÇÃO 
ORTODÔNTICA: UM RELATO DE CASO 

Aluna: FARIA, Adele Cristine Fagundes Neves de Carvalho.  DIAS, Thamyris 
Rodrigues.  

Orientadora: FARIA, Maíra Tavares de. 

Coorientador: OLIVEIRA, Dagoberto Martins de. 

RESUMO 

O cisto ósseo simples é uma lesão incomum, de etiologia incerta, normalmente 
diagnosticada em um exame radiográfico odontológico de rotina. Apresenta na maioria 
dos casos uma área radiolúcida localizada na região mandibular. É também 
denominado de cisto ósseo solitário, cisto unicameral ou ainda cavidade óssea 
traumática. O objetivo desse trabalho foi abordar o cisto ósseo simples, enfatizando o 
diagnóstico e tratamento, com apresentação de um caso clínico de um paciente 
diagnosticado e tratado cirurgicamente com a lesão na região de sínfise mandibular 
na clínica do curso de graduação em odontologia do Centro Universitário de Volta 
Redonda – UniFOA.  

Palavras-chave: Cisto ósseo simples, Radiografia panorâmica, Ambulatório, 
Procedimento cirúrgico. 
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BUSCA DE UM CONSENSO DE PROTOCOLO PARA TRATAMENTO DA PERI-
IMPLANTITE: REVISÃO DE LITERATURA 

Aluna: ROQUE, Beatriz de Castro.  VALE, Matheus Salles do. 

Orientador: LOBO, Sergio Luiz Manes. 

Coorientador: FREITAS, Rodrigo Xavier de. 

RESUMO 

Esse trabalho teve como objetivo revisar na literatura sobre os diversos protocolos de 
tratamento da peri-implantite. Realizou-se um levantamento bibliográfico, de artigos e 
monografias publicadas entre o ano de 2000 e 2018. A peri-implantite é uma doença 
infecciosa que acomete os tecidos ao redor de um implante dentário e suas 
características são iguais a da doença periodontal, a periodontite, pois ocorre a perda 
óssea na região afetada. O tratamento necessita de um correto diagnóstico para 
chegar à etiologia da doença e do grau de severidade para determinar o protocolo 
mais adequado a cada caso. O controle de biofilme eficiente, mantém a saúde da 
interface mucosa-implante. Examinar os fatores de risco, profundidade de sondagem, 
sangramento, oclusão e exames radiográficos são essenciais. A doença peri-
implantar possui etiologia multifatorial, mas através de uma sequência de 
procedimentos terapêuticos, pode-se alcançar o sucesso da desinfecção dos tecidos 
peri-implantares. Conclui-se que diferente do tratamento da doença periodontal sobre 
dentes, a doença periodontal sobre implantes ainda não tem um protocolo fechado de 
tratamento.  

Palavras-chave: Peri-implantite; Tratamento peri-implantar; Implante 
osseointegrado. 

 


